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Biståndsorganisationen  
Hjärta till Hjärta 

Världen på mitt skrivbord

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening som på kristen grund genomför olika biståndsinsatser för att hjälpa fattiga 
människor i främst östra Europa. Grundmotivet i arbetet är övertygelsen om alla människors lika värde och tron på att vi med små medel kan 

hjälpa ett barn, en familj eller en gammal människa ur fattigdom och misär.
En viktig ledstjärna för oss är: ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” 1 Joh. 3:18 

Hjärtat ges ut fyra gånger om året till medlemmar i Hjärta till Hjärta och andra intressenter
Adress: Hjärta till Hjärta, Box 1235, Attorpsgatan 10, 581 12 Linköping  Telefon: 013-12 46 11 • 90-kontrollbankgiro: 900-7857 • SWISH: 123 196 33 47

  E-post: info@hearttoheart.se • Hemsida: www.hjartatillhjarta.se • Facebook: www.facebook.com/hearttoheart.se
 Ansvarig utgivare: Anders Holmefur • Redaktion: Hanna Andersson, Anders Holmefur • Tryck: LTAB, Linköping  

Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Hjärta till Hjärta mfl • Omslagsbild: Lisa - Christmas Angel Tree, Ryssland

Stöd Hjärta till Hjärta. Din gåva behövs. 90-bg 900-7857 SWISH 123 196 33 47 

När jag var yngre hade jag ett 
skrivbordsunderlägg med en 

världskarta. Ofta kunde jag fantis-
era mig bort till platser som jag bara 
hört berättas om. Missionären Har-
ald hade besökt Papua Nya Guinea, 
en liten prick i världshavet. I kristna 
skolgruppen stödde vi en skola i det 
nya landet Guinea Bissau, det fanns 
inte ens på min världskarta. Så kom 
boken Driven av kärlek med Bruce. 
Långt in i Amazonas djungler utsatte 
han sig för stora faror. Området var 
bara en grön fläck på min karta.

Budgetarbete - en världskarta till 
att förändrar världen
Just nu fylls mitt skrivbord av pap-
per med en mängd siffror. Det kallas 
budgetarbete men är också en värld-
skarta som handlar om att förändra 
världen. Hur ska vi fördela de gåvor 
som våra givare skänker för att det ska 
göra bäst nytta? Hur kan vi möta de 
stora behov och möjligheter vi ser? 
I skrivande stund får jag ett telefon-
samtal från Albanien. ”Kan vi få 

köpa en ny dator? Specialläraren på 
det nyinvigda centret hade sett fram 
emot att kunna använda det nya da-
taprogrammet för barn med läs- och 
skrivsvårigheter som vi bekostat. 
Men det fungerade inte i den gamla 
datorn…”
Jag läser rapporten om den unga 
trebarnsmamman som är så tacksam 
för att hon fått jobb genom vårt pro-
jekt. Hon är tillfälligt inneboende 
hos en äldre person som hon sam-
tidigt hjälper. Med egen försörjning 
växer hoppet om att kunna skaffa sig 
ett permanent boende. Barnen får 
kläder och mat genom ett annat pro-
jekt som bedrivs av en svensk hjäl-
porganisation. Har vi ekonomi att 
fortsätta projektet?
En ung man har med vårt stöd fått ut-
bildning och arbete på en bilverkstad. 
Ägaren är mycket nöjd med honom 
och erbjuder honom att utveckla en 
egen filial med däckverkstad. Kan vi 
erbjuda honom ett mikrolån för att 
utveckla sin verkstad?
Utbildningsstödet till gymnasieelever 
har blivit en succé. Endast två ung-
domar hade någonsin gått gymnasi-
um eller yrkesskola i Pauleasca-dalen 
i Rumänien. Nu på tredje året stöder 
vi 38 ungdomar med ett mål mat 
samt reskostnad för att de ska kunna 
studera. I Balvi-området i Lettland 
stöder vi ett 10-tal ungdomar och 
fler står på kö… Har vi pengar till 
att fortsätta att ge stöd eller måste vi 
dra ner?

Siffrorna är människor
Pappren med siffror som ligger på 
mitt skrivbord är inte matematik, det 
är människor. Och planeringen av 

hur våra gåvor bäst ska användas är 
ett sätt att rita en ny världskarta. En 
världskarta fylld av människor som 
formar en ny och förändrad värld. 
En förändrad värld som kan bestå 
av att ha råd med ett eget boende, 
mat på bordet och en förälder som 
kan ge sina barn en god uppväxt. En 
förändrad värld som öppnar stim-
ulerande framtidsutsikter för gym-
nasieungdomar. En förändrad värld 
där kreativitet och hopp får stöd och 
näring!

Tillsammans förändrar vi 
världen
För att rita världskartan för kom-
mande år har jag hjälp av goda me-
darbetare och kompetenta samar-
betspartners. Men vi behöver också 
Din hjälp. Med Dina gåvor och Ditt 
fortsatta stöd kan vi tillsammans 
förändra världen. Vi förändrar livet 
för barn, ungdomar och familjer. Vi 
ger ett värdigt liv för äldre och vi 
ger stöd till familjer med barn med 
funktionsnedsättning. Tillsammans 
förändrar vi världen och ritar en ny 
världskarta!
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Albanien
10,9% Afghanistan

2,5%

Estland
9,2%

Lettland
13,6%

Rumänien
51,7%

Bulgarien
9,3%

Övrigt
2,7%

 Kkr 
Albanien 577 
Afghanistan  135 
Estland 486 
Lettland 723 
Rumänien 2 742 

diagram: Boije Gustavzohn

Bulgarien 495 
Övrigt 142 
Summa 5 300

 

 
Gunnel och Bengt heter vi. Vi har engagerat oss som volontärer i Hjärta till Hjärtas arbete. Gör 
det Du också! Uppgifterna är många och Du behövs. Vi söker volontärer till alla våra enheter. 
Hör av dig till 013-12 46 11 eller skriv ett mail till info@hearttoheart.se

Hej! 

Hela Hosanna FC i Bulgarien och Hjärta till Hjärta skickar Linköpings FC ett JÄTTES-
TORT grattis till SM-guldet för andra året i rad! 

Vi är fantastiskt stolta och glada över er! Vi tackar också för ett fint samarbete i samband 
med LFC Night där vi får möjlighet att samla in begagnade kläder och fotbollsutrustning till 
fotbollsprojektet i Bulgarien. Tack för det ni skänker och GRATTIS! 

Fördelningen av 
totalt bistånd 
jan-september 2017

Du hittar våra butiker här:

tis, ons, tors 12-18 lör 10-14 
fram till nyår även fre 12-18

tis, ons, tors 12-18 lör 10-14 
fram till nyår även fre 12-18

tis 15-18 fre 10-13 + sista lördagen i månaden 10-13

Hjärta till Hjärta  
Second Hand

- Shoppa för en god sak!

Mjölby:Svänggatan 5   0142-186 60

Kisa:
Sjögatan 11     0494-100 04

Linköping (Tornby)
Attorpsgatan 10   013-12 46 11

Linköping (Vallastaden) 
Kunskapslänken 100 013-24 63 39

Motala: Verkstadsvägen 79   0141-524 10

tis, ons, tors 12-18 lör 10-14

tis, ons, tors 12-18 lör 10-13

Charmig filial i Vallastaden

Bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 är över. Många 
var besökarna och kunderna i vår nyetablerade lilla filial 

i området. Alla väldigt positiva och uppmuntrande till sats-
ningen, vår verksamhet och över samarbetet med Skanska.   

Butiken håller öppet tisdag, onsdag, torsdag 12-18 samt lörd-
ag 10-13 och adressen är Kunskapslänken 100. Följ butiken på 
Instagram hjartatillhjartavallastaden! Vi ses! 

Intresserad av att arbeta som volontär? 
Hör av dig till oss. Se kontaktuppgifter nedan. 

t.v: Lilla fröken 
Philips visar upp 
en av matchdres-
sarna som LFC 
skänkte till projek-
tet förra året. t.h: 
Hjärta till Hjärtas 
Boije Gustavzohn 
tillsammans med 
LFC:s allt-i-allo 
Rolf “Loben” Gus-
tavsson som över-
lämnar fotbollsskor 
från tjejerna i laget. 
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JULKAMPANJ • • JULKAMPANJ • JULKAMPANJ

Barn till dömda föräldrar känner sig lätt 
övergivna, en tomhet, rädsla, ensam-

het och bitterhet. Inte alla barn har en kär 
släkting vid sin sida. Ibland finns ingen. El-
ler så hyser familjen stor bitterhet gentemot 
den fängslade att de fördömer även barnen. 
Men barnen bär inte ansvaret! Vad än deras 
mamma eller pappa har gjort, oavsett hur 
de faller, måste barnen känna sig älskade! 
Därför startades Christmas Angel Tree.
Programmet Christmas Angel Tree grun-
dades 2003 med syfte att återupprätta 
relationerna mellan fängslade föräldrar 
och deras barn och familjer. Att erbjuda 
rehabilitering och en väg tillbaka till sam-
hället. I projektet får barn till fängslade 
föräldrar ta emot julklappar och person-
ligt skrivna julkort från föräldern samt en 
Barnens Bibel. Det här gör att barnen ser 
att mamma eller pappa inte har glömt mig, 
att de är älskade och hoppet om att de ska 
komma hem igen. Med hjälp av volontärer 
förmedlas ljus, försoning, förlåtelse och 
upprättelse till trasiga nedbrutna hjärtan. 

I väntan på
En volontär ringer upp farmor Margareta. 

Margareta tar hand om sin sonson 
Timo, 3 år. Volontären förklarar 
enkelt ärendet och vi bokar in en träff. Väl 
ute i förorten tog det en stund innan vi hit-
tar fram till huset där de bor. Väl där möter 
Margita och en granne oss. De sitter precis 
och dricker te i köket och lille Timo sitter i 
rummet intill och tittar på tecknat. Vi pres-
neterar oss och så får vi möjlighet att träffa 
Timo. Vi har med oss leklera och en fotboll. 
Fotbollen blir verkligen en succé! I det lilla 
rummet bjuds det upp till fotbollsmatch. 
Timo blev alldeles svettig av leken och 
hårlockarna fastnar i pannan och kinderna 
blossar. Pojken är så glad! Han skrattar och 
klappar i händerna. När vi har lekt och ska-
pat med leran en stund bjuds volontärerna 
på te innan det är dags att åka. Temaet får 
en pratstund med farmor. Volontärerna 
berättade mer om Angel Christmas Tree, 
om besöken i fängelset, deras egna liv och 
tro. Stämningen är god. Margareta börjar 
själv berätta om livet. Om sina missöden:
”Det är en tragedi när båda föräldrarna sitter i 
fängelset! De är inga dåliga människor, det är de 
bedrövliga drogernas fel…”, klagar Margareta.  
Margareta är orolig. Hennes son har snart 

avtjänat sitt straff. Svärdottern släpps fri om 
sex månader. Vad kommer att hända då? 
Kommer historien att upprepa sig?
Det vet ingen någonting om. Men person-
erna i volontärteamet har en personlig tro 
på Gud och de hoppas och ber för situatio-
nen med farmors tillåtelse. De fortsätter att 
ha kontakt med farmor och Timo. Timo går 
som vanligt till förskolan och spelar mycket 
fotboll. Margarita tar hand om pojken och 
väntar hem sin son och svärdotter.
Timo var en av totalt 25 000 barn som 
genom projektet nåddes förra julen. 10 pro-
cent av dessa barn var Du med och gav jul 
till då. Var med även i år och sprid hopp 
och julglädje till Timo och andra barn och 
ungdomar. I år siktar man på att totalt sett 
nå 26 000 barn. Tack.

Föreställ dig att du är ett barn. Du har förlorat din mamma. En 
mamma som alltid fanns där och plötsligt inte längre gör det. Du 
väntar på henne, du frågar efter henne och när hon ska komma 
hem.  Du väntar på att hon ska ringa på din födelsedag eller ännu 
mer att hon ska dyka upp med en present! Det gör hon inte. Det 
blir jul och du hoppas att hon ska komma hem då istället. Men… 
mamma ringer inte, hon kommer inte hem, hon finns inte där. 
Trots svaren, förklaringarna och omtänksamheten från männi-
skor runt omkring dig skaver sorgen i ditt hjärta. Men ändå fort-
sätter du. Du hoppas och väntar på henne. 

Så en dag ringer det i telefonen! Någon vänlig människa berättar att din mamma 
saknar dig och älskar dig oändligt mycket. Din mamma vill ge dig en julklapp! 
Och lyckan blir total när dörrklockan senare ringer och den vänliga personen 
kommer med hälsningar från mamma och överlämnar presenten. Det här kom-
mer att bli en av dina ljusaste dagar – du förstår att din mamma inte har övergivit 
dig. Hon vill vara med dig men kan inte det just nu. Hon har inte glömt och hon 
behöver din kärlek och ditt stöd. Ni har fått kontakt igen och inget kan skilja er 
år. Du känner värmen och glädjen, hur hoppet återvänder till ditt hjärta. 

RYSSLAND: Änglar i juletid

Originaltext & foto: Fängelsemissionen
Översättning & textbearbetning:Hanna Andersson

BULGARIEN -
Vår samarbetspartner Bulgarian Aid 
Mission (BAM) planerar för att sprida 
julglädje till barn i fattiga utsatta familjer, 
på skolor och sjukhus i flertalet orter och 
byar. Förra julen bidrog Du till att t ex 
450 julklappar kunde införskaffas. Det 
var obeskrivligt uppskattat av barnen, 
familjerna och vår samarbetspartner. 
Tack. 
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LETTLAND - 
Ditt stöd till julkampan-
jen ger utsatta familjer 
möjligheten att kunna 
äta en julmiddag till-
sammans. Den får bar-
naögon att tindra genom 
en julklapp.  Något  som 
för de flesta av oss är så 
självklart. Gåvan skänk-
er hopp och tro, där nöd 
är vardag.

RYSSLAND: Änglar i juletid
• JULKAMPANJ • JULKAMPANJ • JULKAMPANJ

“Mitt namn är Noel. Jag är 15 år. Jag kom-
mer från en liten by nära havet. Jag har två 
yngre systrar. En av dem bor här i famil-
ljehem precis som jag. Innan jag kom till 
Bethesda hade jag många problem i livet. 
Mina föräldrar har båda mentala problem 
och min pappa är väldigt våldsam. Vi var 
väldigt fattiga och bodde i en liten enkel stu-
ga. Det förekom alltid våldsamheter hemma 
och min mamma fick lida mycket på grund 
av det. Under hela min uppväxt har jag haft 
talsvårigheter och inte förrän nyligen har jag 
kunnat uttala ord ordentligt. Det var när jag 
blev placerad i Bethesdas verksamhet som allt 
började förändras. Jag omgavs av så mycket 
kärlek och omsorg att mina rädslor och min 
osäkerhet började avta. Livet hos Bethesda var 
och är som en vacker dröm. Allt är fint och 
rent. Jag älskar maten här och all den kärlek 
som vi får av “föräldrarna” här.
Till en början placerades jag i en skolklass för 

Noel från Albanien

I Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien och 
Ryssland drömmer fattiga barn om ett riktigt 
julfirande. Hjälp oss att förverkliga barnens 
drömmar. Låt oss tända ett hopp i deras liv. 
Låt oss tillsammans se till julen 2017 blir 
ett minne för livet. 

Sätt i Din julgåva på 90-bankgiro 900-7857 eller SWISHA den till 
123 196 33 47 märk betalningen “Jul 2017”. Tack för Din gåva.

Ge barnen en riktig jul 

barn med särskilda behov där jag gick i fyra år. 
Med hjälp av en talpedagog började jag prata 
lite - steg för steg. Förra året fick jag börja i 
en “vanlig” skola. Mitt liv har helt förändrats. 
Jag kan nu kommunicera med mina klasskam-
rater och uttrycka mina känslor och mina 
klasskompisar tycker väldigt mycket om mig. 
Under mina år här har jag också börjat tro 
på Gud. Min tro ger mig så mycket hopp för 
framtiden. Innan jag kom hit hade jag inget 
hopp. Mina föräldrar hade förlorat allt hopp 
om att jag skulle kunna prata normalt. Men 
nu lever jag min dröm! Jag är så glad att jag 
bor i ett kärleksfullt hem. Jag är tacksam till 
alla som gör det möjligt för mig att bo här - 
mina “föräldrar”, organisationen Bethesda och 
Du som givare till Hjärta till Hjärta. Tack för 
att Du har räddat mitt liv.” 
/Noel

Genom julinsamlingen kan Noel och andra 
barn i Albanien få uppmuntran och känna 
glädje i juletid. 

Ps. Noel heter egentligen någonting annat.

Många barn i Rumänien har aldrig någonsin fått en julklapp. Det vill vi 
ändra på. Var med och sprid julglädje där den verkligen behövs. 
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Text & foto: Hanna Andersson

Marie Öfverberg: 25 år i Hjärtats tjänst 

Hjärta till Hjärta Second Hand firar 25 år!

I november 1992 började Marie att arbet-
sträna i den då nyöppna Second Hand-

butiken på Hagalundsvägen i Linköping. 
Lokalen hade ett plåtskal med asfalterat 
golv inuti. På vintern var det iskallt så det 
gällde att ha ordentligt med kläder på sig 
såsom dubbla långkalsonger: 
”Och när vi skulle diska prylar så fick vi diska 
med en liten disktrasa i en balja för det fanns 
inget rinnande vatten på bottenvåningen”, 
berättar Marie. 
I lokalen hade Hjärta till Hjärta också sitt 
lager och på övervåningen inrymdes kontor, 
lunchrum klädförsäljning och ett café. Den 
första tiden var de cirka 10-15 medarbetare 
inklusive kontors– och lagerarbetare. De 
flesta volontärer och några få som arbet-
stränade.  

Personlig tragedi blev vägen till 
Hjärta till Hjärta
När Marie fick plats hos Hjärta till Hjärta 
kände hon inte till verksamheten. Det var 
arbetsförmedlingen som tipsade henne om 
platsen:
”Jag drabbades av en tragedi. Vårt hus brann 
ner till grunden och vi förlorade allt. Det 
var oerhört jobbigt och jag mådde psykiskt 
dåligt. Jag drabbades av social fobi. När jag 
hade kommit så långt att jag skulle påbörja 
arbetsträning så kände jag att jag ville vara 
någonstans där jag kunde hjälpa andra och då 
blev jag rekommenderad Hjärta till Hjärta.”, 
säger Marie som blev anställd med lönebidrag 
från och med april 1994. 
Det var spännande och intressant att 
börja jobba med Hjärta till Hjärta och 
med Second Hand. Det var något helt 
annat än det hon gjort innan även om 
hon arbetat i bland annat mataffär.  
 
Arbetet gör nytta
Att hennes arbetsinsats hjälper andra har 
hon själv fått uppleva. Tillsammans med 
Hjärta till Hjärta har hon rest till Rumän-
ien, Lettland och Ryssland. Upplevelserna 
har varit många: 
”Det är intressant, känslosamt och job-
bigt. Det är verkligen ingen semester men 
väldigt spännande. Hjälpen når fram!”, 
säger Marie om att följa med på resa och 
hon uppmanar fler att göra detsamma.  

Det första resminne som dyker upp för 
Marie är barnen hon träffade i Rumänien 
som saknade skor och där man klippt upp 
skorna i tån för att fötterna skulle kunna 
rymmas… och hembesöket hos barnen med 
svåra ögoninflammationer där spritflaskan 
stod gömd bakom draperiet i köket… Och 
också familjebesöket där barnen sniffade i 
trapphuset… 
”Det var så hemskt och den upplevelsen sit-
ter i fortfarande. Jag reagerad mycket starkt 
på det.”, säger Marie som fortsätter rada upp 
reseminnen och starka upplevelser tills tårarna 
bränner i våra ögon.
Hjärta till Hjärta betyder mycket för Marie. 
Hon har ett meningsfullt jobb att gå till där 
hon känner att hon hjälper människor i 
nöd. Hon lär sig mycket hela tiden och att få 
jobba med olika slags människor med olika 
problematik är också något hon värdesätter”  
“Det lär oss att ta hänsyn och visa respekt.”

Minne
Nästa anhalt för butiken i Linköping blev 
Storgatan. Bra läge och varmare lokal! Sär-
skilt minns Marie julskyltningen. Fönstren 
täcktes för och de gjorde julfint precis 
som på gammeldags julskyltning. Bara 30 
minuter innan öppning tog de bort pappen 
och utanför stod nyfikna förväntansfulla 
kunder: 
”Det är en liten sak kanske men för mig väldigt 
roliga minnen som jag har kvar”, säger Marie 
som får fler och fler minnesbilder på näthinna 

allt eftersom vi pratar. 
Då lokalen här inte var så stor började man 
sälja möbler på onsdagskvällar på Gottorps-
gatan dit lagret redan hade flyttat. På grund 
av kraftiga hyreshöjningar för centrumloka-
len och på grund av för mycket krånglig 
logistik flyttade hela butiken till Gottorps-
gatan så småningom. Och för ett par år se-
dan blev adressen Attorpsgatan. Sedan dess 
har fler butiker öppnats och idag finns fem 
stycken i Östergötland med ca 350 medar-
betare engagerade i hela verksamheten. 
 
Många strängar på sin lyra
Marie har nu arbetat i verksamheten i 25 år 
och på frågan vilka uppgifter hon har haft 
svarar hon rappt och skrattande:
”Allt! Det enda jag inte gjort är väl att ha 
hand om ekonomin eller varit direktor!” 
Och det är sant det hon säger kan under-
tecknad konstatera. Arbetsuppgfterna har 
varit många! Marie har skaffat sig mycket 
värdefulla erfarenheter och besitter stor 
kunskap om Second Hand och Hjärtats 
arbete. Sedan ca fem år tillbaka är hon ans-
varig för textilavdelningen på Attorpsgatan 
där hon har ett stort troget gäng volontärer 
till sin hjälp:
”Det är fortfarande spännande med Second 
Hand, det är som rena julafton när vi öppnar 
en kartong! Och hela tiden hittar vi nya saker 
som vi aldrig sett förut”, säger Marie.

I början av november var det 25 år sedan Hjärta till Hjärta slog upp dörrarna till den första Second Hand-butiken i Linköping. Det är my-
cket glädje och tacksamhet vi känner över de här åren. Vi känner tacksamhet för alla människor som skänkt och fortsätter skänka saker 
till oss, alla som har engagerat och engagerar sig på olika sätt rent praktiskt i verksamheten och alla fantastiska kunder som vecka ut 
och vecka in kommer och shoppar för en god sak. Utan er skulle vi inte kunna fira 25 år och inte heller satsa på nya 25 år!
Hjärta till Hjärta Second Hand är en mycket viktig del av Hjärta till Hjärta och gör det möjligt för oss att fortsätta med arbetet för de minsta, 
de mest utsatta och de fattiga i östra Europa och på Balkan. Vi firar året ut med extra fredagsöppet i Motala och Linköping (Tornby).

Marie Öfverberg är 59 år gammal, född i Åtvidaberg men numera boende i Linköping tillsammans med sambon Stefan. Tillsammans 
har de två barn. Marie gillar att baka och att pyssla hemma men roligast är det ändå att dansa!
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”Låt ditt ljus lysa i mörkret, låt ditt hopp 
leda oss fram…” sjöng sångaren Ingemar 
Olsson för entusiastiska romska skolbarn 
i en by i Rumänien under en studieresa ar-
rangerad av Hjärta till Hjärta i oktober. 
När världens ekonomiska kris 2008-2009 
slog till blev det tufft för många. Många 
utfattiga romer i Rumänien och Bulgar-
ien tvingades efter det att söka sig till nor-
ra Europa och Sverige. Arbetstillfällena 
byttes mot tiggeri också på svenska gator. 
Under studieresan mötte deltagarna fruk-
tansvärd fattigdom och brist på det mest 
basala, men också hopp och värdighet 
bland annat i en by, där den rumänska 
hjälporganisationen Somebody Cares och 
Hjärta till Hjärta i Sverige med flera sam-
verkar för att mörker och hopplöshet ska 
brytas.

Rumänska kultur- och universitetsstaden 
Pitesti har drygt 160 000 invånare. Men 

inte långt utanför förändras landskapet och 
bostädernas kvalité snabbt, när vi åker till en 
by, en knapp halvtimma ut på landsbygden. 
Vi möter exempelvis ett antal hästskjutsar 
som fraktar träd, vilka säljs till bränsle, men 
också hästkärror överlastade med stora met-
alltunnor som romer säljer i byarna till för-
varing av olika slags grönsaker. 
Vägen blir allt sämre. Snart gäller bara 
fyrhjulsdriven jeep för att ta oss uppåt till 

mer avlägsna romabyar. 
Till slut åker vi i den för 
tillfället uttorkade flod-
fåran upp till två byar. 
Här stöder Somebody 
Cares och svenska Hjär-
ta till Hjärta byskolor 
med läxläsningsverk-
samhet bland romska 
barn. Fina hus, byggda 
av romer, som tiggt el-
ler arbetat ihop en bät-
tre ekonomi utomlands, 
blandas med fallfärdiga 
bostäder där kanske byn 

har en enda gemensam vattenledning.

Ingemar Olsson populär gäst
Vi är med på söndagskvällsgudstjänst i det 
center som byggts av Somebody Cares. Barn 
och vuxna, män och kvinnor i alla åldrar 
trängs till sista lediga stol i lokalen. Här 
finns unga mödrar kanske bara 14-15 år 
gamla som bär omkring ett litet barn. Men 
också åldrade män och kvinnor med fårade 
anletsdrag. Ingemar Olsson får ovationsar-
tade applåder av mötespubliken. I den här 
byn är kanske tio procent rumäner och 90 
procent romer, men i en närliggande by 
finns enbart romer.
Vi vandrar på byvägen från Somebody Cares 
center nästa förmiddag och passerar en bro-
kig samling hus. Några är stora och impon-
erande, målade i skarpa färger. Andra saknar 
i stort färg och runt husen går grisar, höns 
och andra husdjur om vartannat. En äldre 
man betraktar oss lite undrande.
I ett av husen bor Gunilla, hennes man 
och fyra barn bor i. Mannen har arbete 
och därmed har familjen kunnat bygga ett 
betydligt bättre hus än många andra. När 
Gunilla var sex år dog hennes mor och fad-
ern fanns heller inte under hennes uppväxt. 
Mormor fick ta hand om barnbarnet, som 
födde sitt eget första barn 14 år gammal, en 
inte alls ovanlig situation i romakulturen.

Intet givet gå i skolan
Men den sociala misären, fattigdomen, anal-
fabetismen är inte precis en god jordmån för 
att övertyga föräldrar att deras barn behöver 
få en skolutbildning för att klara en tryggare 
framtid. Skolgången är fri i det rumänska 
samhället men speciellt bland romer är det 
inte givet att barnen går till skolan. Och 
lyckas de genomföra grundskolan och kan-
ske gymnasium som lockar det inte alltid att 
återvända till sin hemby när betydligt bättre 
arbetstillfällen finns på andra håll.
När en rumänsk medborgare har skaffat sig 
en god utbildning, exempelvis som läkare, 
får man kanske åtta till tio gånger högre lön 
som läkare i ett annat europeiskt land. 
Men 24-åriga Gunilla, som bär omkring på 
sin lilla dotter Jennifer i det ganska nybyg-
gda huset, är hoppfull inför framtiden:
- Om vi inget har så kommer ändå Gud att 
sörja för oss, berättar hon trosvisst för oss, med-
an vi tittar runt i huset. Min man dricker inte 
och då kan vi köpa mat till barnen och det gör 
att vi klarar oss.” 

För sångaren Ingemar Olssons del kom-
mer hans första besök i Rumänien bland 
fattiga romer att leda till ett antal kon-
serter tillsammans med Hjärta till Hjärta 
på olika håll i Sverige i början av 2018.  
 
Läs Per Danielssons artikeln i sin helhet på 
www.hearttoheart.se 

Text & foto: Per Danielsson

Entusiastiska romer mötte sångaren Ingemar Olsson 
i sina hembyar 

På gång:  

Ingemar Olsson & Hjärta till Hjärta 
konsertdatum: 
 

21/2 kl 18.00 Vara Kyrka 
3/3 kl 18.00 Pingstkyrkan Borås 
28/4 Hjärta till Hjärtas årsmöte 

mer info kommer på 
www.hearttoheart.se och på 
facebook @hearttoheart.se 

Jul 
 

Medverkande: Kör, musiker & solister, Anders Jaktlund, Annika Widerstedt & Anders Holmefur

lör 9/12 kl 17.00 i Centrumkyrkan, Finspång

Välgörenhetskonsert till  
förmån för Hjärta till Hjärta: 

fri entré insamling                     Varmt välkommen! 

Konsertplan Minns Du sången: 
 11/2 kl 17.00 Equmeniakyrkan Arvika 25/2 kl 17.00 Pingstkyrkan Bredaryd10/2 kl 18 Pingstkyrkan Dals Ed

Sångaren Ingemar Olsson under den inspirerande studieresan 
till Rumänien i oktober. 

Ett 10 000-tals människor har under det senaste året berörts av arbetet 
då man bl a har byggt toaletter, gett utbildning i hur man renar vatten och 
lagar näringsrik mat till sina barn. 
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 - träning och vila

Några dagar i september reste en grupp 
från bland annat vårdcentralen i Skägge-
torp, Linköping till Oltenia, regionen i 
sydvästra Rumänien. Syftet med resan 
var att studera sjuk- och hälsovård för 
barn i regionen samt besöka de projekt 
som Hjärta till Hjärta bedriver i områ-
det. 

Vi mötte så många engagerade läkare, 
lärare och administratörer. Deras ar-

betssituation är inte alltid enkel men vi såg 
att det finns hopp! Vi kände igen situationer 
som vi mötte på det stora sjukhuset i Craio-
va. Likheter som vi har i invandringstäta 

områden i Sverige. Det är inte alltid 
enkelt att hantera situationer där 
kulturen krockar eller där det 
saknas papper på identitet 
och bristande ekonomiska 
villkor.
Barn har i Rumänien rätt 
till fri sjukvård upp till 18 
år. Akut sjuka behandlas oav-
sett om det finns försäkring eller 
inte, annars kan bristen på försäkrin-
gar vara ett problem.

Livsgnista och tro - stöd till utbildning 
behövs!
Hjärta till Hjärta stöder ”after-school”-
projekt på flera platser i Rumänien bland 
annat i en stad med en större alumini-
umfabrik. Sysselsättningen för romer 
är här betydligt lägre än för övriga i 
staden förstår vi. Möjligheten för deras 
barn att göra läxor hemma är starkt be-

gränsad. Skolprojektet som ger två klasser 
extrastöd, har visat sig framgångsrikt. 
Barnen hade en sådan livsgnista och tro på 
vad de skall kunna bli i framtiden. Detta 
gav oss en tro på att stöd till utbildning är 
mycket viktigt och för de flesta romer helt 
avgörande om man skall klara skolan. 

Starkt intryck
Norr om Pitesti har Hjärta till Hjärta ett 
samarbete och stöd till Somebody Care, 
en lokal organisation med socialt arbete, 
utbildningsstöd och arbetsskapande aktiv-
iteter. Det största intrycket fick vi när vi 
träffade Minita (43 år gammal) som nu tar 

hand om två tvillingar som föddes i början 
av 2017. Det är hennes 20-åriga son 

som är far till dessa, modern som 
själv är 20 år har övergett sina 
barn och dragit utomlands 
med en annan man. Farmor 
Minita har själv flera barn 
varav den yngste är knappt två 

år gammal. Ensam med dessa 
tre småttingar, skall hon försöka 

ge dem en framtid där huset hon bor 
i saknar el och vatten. Köket är ute under 
ett plasttak på en öppen plats utanför huset. 
Här ger våra partner nästan dagligen stöd 
och praktisk hjälp.

”Efter det vi sett är jag övertygad att vi be-
höver arbeta och stötta projekt med en hälso-
central som ska starta och då är det kunskap-
sutbyte som gäller. Vi ska även kunna ta emot 
studiebesök i Linköping för att visa upp vår 
Vårdcentral och Barnavårdscentral. Kunska-
psutbyte kan vara en bra sak, både för oss i 
Sverige och i Rumänien. Att stötta skolprojekt 
för romer ute i deras byar måste vara av högsta 
prioritet. Arbetet som Hjärta till Hjärta gör 
med att bygga ramar och strukturer, vilket vår 
resa varit ett bra exempel på, är viktigt och 
ger stora effekter som vi sett prov på under vår 
resa”, skriver en av deltagarna.

”Att stötta 
skolprojekt för 

romer ute i deras byar 
måste vara av högsta 

prioritet.”

Foto:  Ingegerd Svahn

En sammanställning av deltagarnas rapporter 
Jörgen Ljung, reseledare

HÄR HITTAR DU MÄRKESKLÄDER 
TILL HELA FAMILJEN

VI LÄMNAR 20% PÅ KLÄDER & SKOR

MÅNDAG-FREDAG 10.00-18.00
LÖRDAG 9.30-15.00
SÖNDAG 11.00-15.00

Vårdpersonal från Region Östergötland besökte Rumänien

Stöd projekt 
Team Roma

BG 900-7857 

SWISH 123 196 33 47
märk gåvan med 

”Team Roma”


