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“Det talas om att det tig-
gande vi ser skulle vara 

ovärdigt. Men det ovärdiga är de 
förhållanden som pressar män-
niskor att som en sista utväg vädja 
om hjälp. Att vi nu skulle krimi-
nalisera dem som tigger, vore om 
något just – ovärdigt”. 

Så skriver Thomas Hammarberg som 
i många år arbetat som kommis-
sionär mot diskriminering och för 
mänskliga rättigheter i Europa.
Hjärta till Hjärta har i över 25 år 
arbetat för att stödja utsatta män-
niskor i deras hopplöshet. Det kan 
synas vara ett ”mission impossible” 
(omöjligt uppdrag), men vi som idag 
är aktiva i Hjärta till Hjärta ger inte 
upp. Vi är övertygade om att göra 
vad vi kan för att ge ett HOPP till-
baka till dem som förlorat det. Bidra 
med hjälp där behov finns. Vi som 
biståndsorganisation kan vara med 
och göra skillnad för utsatta och be-
hövande människor. 
       

Hoppet en drivkraft
När Hjärta till Hjärtas grundare, 
Sixten Widerstedt under 1980- och 
1990-talen reste till Polen med hjälp-
sändningar, var det för att hjälpa 
människor att få ett hopp om en 
bättre framtid. Så har det fortsatt i 
andra länder och genom olika pro-
jekt i Albanien, Bulgarien, Lettland, 
Rumänien och Ryssland. Alla medar-
betare och understödjare som troget 
varit med och inte gett upp i arbetet 
med att skapa förändring, är vår sty-
rka idag. 

Du är en viktig medarbetare
Tillsammans har vi antagit utma-
ningen, det finns ett hopp även i en 
hopplös situation. Jag vill inbjuda 
dig att fortsätta stå med oss och inte 
ge efter för krafter som till exempel 
vill förbjuda tiggeri. Vårt synsätt i 
arbetet med utsatta EU-medborgare 
i projekt Team Roma har varit och 
är ”Värdighet här och Förändring 
där”. Tillsammans med våra partners 
i Lettland, Rumänien, Bulgarien och 
Albanien tror vi att förändring är 
möjlig, men det går inte fort.  Om 
vi ser till den romska minoriteten 
skall EU-projektens treåriga insatser 
ställas i relation till flera hundra år 
av diskriminering och utanförskap. 
Tillsammans får vi fortsätta tro på en 
förändring, men det kommer att ta 
tid. 
Du som läser detta nyhetsbrev är en 
av våra mest betydelsefulla medar-
betare. Utan ditt stöd i omtanke, 
böner samt med dina gåvor och en-
gagemang så skulle vi inte klara av 
vårt uppdrag. Men tillsammans kan 
vi vara starka och göra det som andra 

tror är omöjligt. Tack för att du är 
med i vårt uppdrag.

Förändring i ledningen
Anders Holmefur har under drygt 
5 år varit med och lett vårt arbete 
på Hjärta till Hjärta. I och med 
årsskiftet har han gått till andra up-
pgifter och därför vill jag å styrelsens 
vägnar tacka för goda insatser under 
dessa år.
Under en övergångstid kommer jag 
som ordförande att upprätthålla pos-
ten som direktor. Tillsammans med 
goda och kunniga medarbetare skall 
vi fortsätta att tro på förändring och 
ge hopp där det behövs.  

Hjärta till Hjärtas mångfald
Nyhetsbrevet Hjärtat som du håller 
i din hand vill visa på den mångfald 
av olika projekt som Hjärta till Hjär-
ta arbetar med. Gamla och unga, 
familjer och ensamma. Projekt som 
alla ser till att möta olika behov – äl-
dreomsorg, stöd till familjer, stöd till 
personer med funktionsnedsättning, 
utbildning och så vidare. Trots be-
gränsade resurser vill och gör vi skill-
nad tillsammans med kunniga part-
ners i mottagarländerna. Vi har som 
mål att vara en resurs att räkna med. 
Och vi hoppas att vi också kan räkna 
med dig. 
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Jörgen Ljung
arbetande ordförande 

Hjärta till Hjärta 

Mission impossible - Ett omöjlig uppdrag?

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 Personuppgiftshantering: personuppgifter@hearttoheart.se
 Ansvarig utgivare: Jörgen Ljung • Redaktion: Hanna Andersson, Jörgen Ljung • Tryck: LTAB, Linköping  

Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Hjärta till Hjärta mfl • Omslagsbild: Ung student med sitt barn - Lettland, Velki Association

Stöd Hjärta till Hjärta. Din gåva behövs. 90-bg 900-7857 SWISH 123 196 33 47 
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Text: Stefan Stefanov 
Översättning & bearbetning: Jörgen Ljung

Alla medlemmar inbjuds härmed till  
Hjärta till Hjärtas  

ÅRSMÖTE
 

lördagen den 27 april i Ryttargårdskyrkan, 
Djurgårdsgatan 97, Linköping

 

16.00 Årmötesförhandlingar (fika)
18.00 Konsert med Hjärtat 
Stefan Stefanov, Bulgarien

Stefan som är ledare för Bulgarian Aid Mission (BAM) vår 
samarbetspartner i Bulgarien, inspirerar oss med glimtar från arbetet

För mer information om medverkande se www.hearttoheart.se
 

Har Du inte betalat in Din medlemsavgift för 2019 gör det via 
bg 900-7857 märk “medlemsavgift 2019”.

Sixten 91 år!

Team Roma Bulgarien: 
Sport på Hjärta till Hjärtas program

Tillsammans med vår partner i Bulgarien 
”BAM” (Bulgarian Aid Mission) har 

vi kunnat se värdet med olika former av 
sportaktiviteter. I staden Plovdiv arbetar en 
av medarbetarna med att träna pojkar i ett 
fotbollslag. I staden Svishtov har en erfaren 
judotränare samlat över 20 ungdomar som 
får träna judo flera gånger i veckan. Det är 
just nu 19 pojkar och 3 flickor som deltar. 
De kommer alla från ett fattigt område där 
det bor många romer. De erbjuds att delta i 
judoträningen om de går i skolan på dagarna.
Anatoli som är judomästare, har tillsammans 
med sin fru Desi gjort ett enastående arbete. 

Genom träningen utvecklas deltagarna som 
individer, de lär sig arbeta i team samt träna 
sig i att ha tålamod och uthållighet. Detta är 
positiva egenskaper som deras lärare i skolan 
har sett utvecklas och som blir en styrka för 
dem i framtiden. Vår gemensamma önskan 
är att dessa ungdomar skall fullfölja sin 
skolutbildning och lägga grunden för ett 
framgångsrikt liv. Bilderna är från en in-
ternationell tävling i slutet av förra året där 
flera av barnen vann medaljer.

”Hej! 

Jag heter Gunnel och är volontär på Hjärta 
till Hjärta. Varje tisdag hjälper jag Rosa i 
Rumänien att läsa och skriva. Det är så 
jag känner när jag prismärker textilier som 
skänkts till oss. Min insats ger hopp om en 
bättre framtid. Det är roligt att vara volontär. 
Det ger glädje och tillfredsställelse. Nu 
behöver vi bli fler som hjälper till”

Gör som Gunnel, bli volontär på någon av våra 
enheter i Linköping, Motala, Mjölby eller Kisa. Ta 
chansen och se möjligheten att göra världen lite 
ljusare. Gör en insats samtidigt som Du blir en 
viktig del i en social gemenskap. 
Maila en rad eller två om Dig själv till info@
hearttoheart.se, ring 013-12 46 11. Vi hörs och 
ses! 

Meningsfull fritid för barnen och ungdomarna i judoklubben. Glädje då flera av dem tog medaljer vid en tävling. 
  

Sixten Widerstedt som grundade förenin-
gen Hjärta till Hjärta 1991, firade sin 

91-årsdag i slutet av januari. Jag kunde träffa 
Sixten och Karin i deras hem i Kolmården 
för att uppmärksamma årsdagen med blom-
mor och kaffe. Hans sjukdom har blivit 
mer påtaglig, när jag ser tillbaka på det år 
som gått sedan vi kunde fira hans 90-årsdag 
i Hjärtat till Hjärtas lokaler i Linköping. 

Trots sin höga ålder är tanken klar och intresset 
starkt för arbetet som vi gör i organisationen 
idag, det var tydligt i vårt samtal. Nu vill jag 
tillsammans med alla vänner i Hjärta till Hjär-
tas stora familj hälsa Sixten och hustrun Karin 
med ett ord från Psalm 23 om att: ”Herren 
Gud är din herde och inget skall fattas dig”. 

/Jörgen Ljung
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Taket är på plats innan snön! Vilken 
lycka. Vår samarbetspartner Somebody 

Cares har börjat bygget av ett multifunk-
tionscenter i byn Tanca. Målet är att skapa 
en plats för att möta behoven hos romska 
invånare; barn, unga och äldre, i närliggande 
områden. Man vill ge romska barn en möj-
lighet att göra sina läxor under vägledning 
av professionella lärare. Ytterligare mål är att 
använda centret för att föra människor sam-

man och att stimulera positiv interaktion. 

Integration och utveckling
Centret kommer också användas för att 
integrera romer in i det rumänska samhäl-
let. Ömsesidig förståelse för varandras kultur 
och värderingar är nödvändig för att fördjupa 
integrationen och för att romer lättare ska 
kunna få jobb i det rumänska samhället. 
Att göra läxor hemma är nästintill omöjligt 

för de romska barnen. Varför behövs det?, 
tänker du kanske. Situationen för barnen 
här i byn är en fattig tillvaro. När de kom-
mer hem från skolan förväntas de passa sys-
kon, hämta vatten vid byns pump, tvätta i 
ån eller i en hink, samla ved i skogen eller 
något annat. Med centret vill man hjälpa 
barn att växa och utvecklas, känna värde 
och självförtroende. Att inse att de är vik-
tiga och att de kan bidra till samhället. 

Femårsprojekt
Bygget är ett 5-årsprojekt och planeras vara 
klart 2023. Hjärta till Hjärta stödjer löpande 
After School-verksamheten och har bidragit 
med 100 tkr till tomtköpet samt 20 tkr till 
projekteringen. 

Text: Hanna Andersson
Foto: Somebody Cares

Centret i Lac har utvecklats mycket senaste 
året. Utöver sjukgymnastik har man bör-
jat arbeta med med att hjälpa barn med 
talsvårigheter och autism. I Fushe Arrez 
går arbetet också framåt men fortfarande 
finns behov av medel. 

CBR är projektet där man vill lyfta män-
niskor och sätta fokus på värdighet. 

På centret i Lac fortsätter verksamheten att 
utvecklas. Nya människor och patienter 
hittar dit då de inte kan få hjälp någon an-
nanstans. 
Conny Bergqvist sjukgymnast och volontär, 
gjorde tillsammans med sin hustru Marga-
reta Ideskär också hon volontär, en resa till 
Albanien i november. Conny tillbringade en 
dag på centret i Lac för att träffa sjukgym-
nastikklienter tillsammans med sjukgym-
nastassistenten Beqir. Tillsammans med 
centrets logoped Dajans träffade Margareta 
flera autistiska barn. Många av barnen går 
inte i ordinarie skola eftersom de inte passar 
in eller inte kan ta sig till skolan. Flera av de 

här barnen har knappast aldrig varit 
utanför det egna hemmets väggar. 
Under det senaste året har Margareta 
också börjat arbeta med att översätta 
kommunikationsprogrammet IN-
PRINT till albanska. De har gjort 
kommunikationskartor till de som 
inte har en muntlig kommunikation 
på grund av språkstörning eller hjärn-
skada. 
Margareta träffade även under sitt 
besök i Albanien en mamma till en 
autistisk flicka . Med hjälp av IN-
PRINT har flickan utvecklats mycket 

under de senaste månaderna. I september 
fick hon en kommunikationskarta och an-
dra tecken med skrift under. Den här hjälpen 
har gjort att flickan nu säger så mycket fler 
ord. Nu fick mamman nytt arbetsmaterial till 
dottern för att hon ska kunna utveckla treor-
dsmeningar. Den här typen av hjälpmedel 
behövs och kommer att göra stor skillnad 
för många barn och ungdomar. 

Lunch & fritidsaktiviteter
På centret i Lac arbetar nu Roza som är up-
pvuxen på Hjärta till Hjärtas familjehem 
Barnens Hus i Lac. Det är fantastiskt att Roza 
nu som vuxen har valt att arbeta för de minsta. 
Hon är universitetsutbildad socionom och tar  
ett stort ansvar på centret och för ungdomsar-
betet. 
Tre gånger i veckan serveras det lunch på 
centret. Målgruppen för luncherna är fattiga 
änkor, personer med funktionsnedsättnin-
gar och romer. Runt 50 personer brukar 
komma. Centrets fotbollsplan används 

flitigt av barn och ungdomar på eftermid-
dagarna. Det är så roligt och fantastiskt att 
se centrets utveckling sedan invigningen för 
två år sedan! 

Uppskattat seminarium om inkludering
På det nystartade centret i Fushe Arrez 
uppe i bergen, är arbetet också i full gång. 
Vid senaste besöket höll Conny och Mar-
gareta ett seminarium för personer med 
funktionsnedsättning och deras vårdare. 
Seminariet handlade om olika aspekter på 
funktionsnedsättning och hur man på ett 
bra sätt bemöter och involverar dem i det 
dagliga livet. Det blev mycket uppskattat 
och gemenskapen var fin bland annat så 
dansades det traditionell albansk dans med 
de rullstolsburna – alla inkluderades! 
Just nu är det ca 35 patienter med funk-
tionsnedsättning som kommer till centret 
för sjukgymnastik. Det saknas fortfarande 
finansiering för den del av lokalen som ska 
bli träningslokal med gym men lokalen för 
sjukgymnastik står färdig. Det är väldigt 
glädjande att se utvecklingen av centret då 
det är den enda sjukgymnastik som finns i 
det här stora bergsområdet. 

Stort tack till Dig som stödjer arbetet i Al-
banien och Hjärta till Hjärtas verksamhet. 
Det finns så många behov att möta. Ditt 
stöd behövs! 

Community Based Rehabilitation (CBR) Albanien: 
Rehabilitering - efterfrågad samhällsresurs

Rapport: Margareta Ideskär & Conny Bergqvist
Textbearbetning: Hanna Andersson

Team Roma: Satsning för invånarna i Pauleascadalen 

Drömmarna var många då cbr-centret invigdes hösten 2016. 
Och många av dem är idag verklighet. Vi ser en positiv utveck-
ling av arbetet.
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Följ oss här: 
www.facebook.com/

hearttoheart.se

Team Roma Rumänien, Utbildning: Framåt för After School i Tanca 

Ett unikt och angeläget projekt för Hjär-
ta till Hjärta är Äldreprojektet som in-

nebär att äldre utsatta personer i Rumänien 
får hjälp genom hemtjänst. Vi har sett och 
hörsammat ett behov. Det finns inte så bra 
skyddsnät för de äldre här. Har man inte 
barn eller släktingar så blir det än svårare att 
klara sig när man blir äldre. Vi vill bidra för 
att underlätta och ge en strimma av hopp 
till de äldre i Rumänien. Något som gör det 
än mer besvärligt för de gamla och som vi 
ser allvarligt på är att det statliga stödet till 
arbetet försvinner helt under 2019. Det är 
bekymmersamt. 
  

Elena
I slutet av 2018 hade projektet 35 klienter 
inskrivna. Varje persons berättelse är unik 
och speciell. Det finns många livsöden bakom 
varje individ. Låt oss ge en glimt av en av 
vårdtagarna – Elena. Elena är 83 år gammal. 
Elena har aldrig varit gift och hon har inga 
barn. I yngre år arbetade hon som piga åt de 
högt uppsatta i samhället. Nu bor hon i en 
källare, i ett kallt litet rum där hon tolereras 
bo av sin hyresvärd utan att behöva betala 
hyra. Det finns en hall utanför rummet, där 
finns det ett litet kök och en gemensam toal-
ett.  Elena har bland annat hjärtproblem och 
dålig syn och hörsel. Genom Äldreprojektet 
får Elena hjälp av hemtjänsten. Det innebär 
ett stort socialt stöd, samtal och promenad-
er. Personalen hjälper till med handling och 
att hålla kontakt med husläkaren. Hushåll-
sarbete, medicininköp och den personliga 
hygienen är andra viktiga områden som 
Elena får hjälp med. 

Du förstår att Din insats är nödvändig och 
välkomnas mer än någonsin då verksam-
heten tappar statligt stöd. Var med och 
skänk värdighet och omsorg till de äldre i 
Rumänien redan idag. 

En av 35 klienter i Äldreprojektet Bukarest. En nödvän-
dig hjälp som nu rumäsnka staten drar in sitt stöd till. 

Skänk oss det Du inte 
längre behöver 

 
Vi tar emot det som är helt & rent 

till våra 
Second Hand-butiker. 

 
Lämna själv eller ring & boka en 

hämtning: 
 

Linköping: 013-12 46 11 
Motala: 0141-65 65 52
Mjölby: 0142-186 60 
Kisa: 0494-77 99 77

Shoppa för en god sak
- Shoppa hos 

Hjärta till Hjärta Second Hand

www.hjartatillhjarta.se/second-hand

Äldreprojektet Rumänien:
Hemtjänst en nödvändig hjälp

Text: Hanna Andersson
Foto: Inima Catre Inima

I förra numret skrev vi om After School-
projekten i Tanca, Rumänien. Det är 

den tredje After School-verksamheten 
som organisationen Somebody Cares star-
tat i Pauleascadalen. 2015 startade man i 
Troislav med stöd från Hjärta till Hjärta, 
därefter i Tufanu 2017 och nu hösten 2018 
i Tanca ”centralbyn”. Sist berättade vi om 
Bella som kommer från en svår situation, 
då bland annat hennes bror dog i somras. 
Bella måste också ta småjobb för mat eller 
en peng till mat för familjen. Hon har inte 

kunnat närvara i 
stödundervisnin-
gen hela hösten, då 
det har varit prob-
lem hemma mellan 
hennes föräldrar. 
Bella och hennes 
mamma har bott 
på annan ort ett tag 
men har nu kommit 
tillbaka. Förhopp-
ningsvis kommer 
hon att börja delta 
igen.

Unga volontärer förebilder
Flera volontärer hjälper till nu och då i 
programmet. De senaste tre stadiga till-
skotten är tre gymnasieungdomar. Ung-
domarna går i gymnasiet i Pitesti och or-
ganisationen stöttar dem ekonomiskt med 
bussresan till skolan. När de fick utmaningen 
att engagera sig i After School blev de väldigt 
entusiastiska och glada. De gör redan ett fan-
tastiskt jobb! Barnen tycker det är roligt att 
jobba med ungdomarna. Skolarbetet blir 

mer effektivt nu eftersom man kan dela upp 
barnen i mindre grupper om 5-6 stycken per 
grupp. Tacksamheten för alla frivilliginsatser 
och att teamet har blivit större är stor. 
Hälsa är också en viktig del av Team Roma. 
Nyligen kom flera läkare från en medicinsk 
organisation till Tanca för att göra hälsokon-
troller och hålla i ett program för barnen. 
- Det kom många barn och vi hade riktigt 
roligt tillsammans!, berättar Florin Oprescu, 
ledare för Somebody Cares.

Text: Hanna Andersson 
Foto: Somebody Cares, Troislav

Stöd 
Äldreprojektet

BG 900-7857 

SWISH 123 196 33 47
 

märk gåvan: ”Äldreprojektet” 
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Platser kvar till Lettland: Följ med & upplev!
Välkommen med på en unik resa. En resa där du får chansen att se att hjälpen behövs och kommer 
fram. Möta människor och deras vardag - familjer och studenter som får del av hjälpen, möta 
samarbetspartners som gör arbetet möjligt och uppleva Lettland på ett nära, gripande och annorlunda 
sätt. 
Vi planerar för följande resor under 2019 med reseledare Vivi-Ann Ahlström.
7-13 april 
15-21 september 
pris: ca 3800:-

För mer information och intresseanmälan: 
vivi-ann@hearttoheart.se
Välkommen med!

Rumänien/Bulgarien
Hjärta till Hjärta planerar för resa till Rumänien och Bulgarien i slutet av september. Följ med och se arbetet på plats och att hjälpen når fram. Vi 
besöker After School, Äldreprojektet med mera. Håll utkik efter mer information på www.hjartatillhjarta.se För intresseanmälan: info@hearttoheart.se

Situationen för många familjer i Lettland 
är fortfarande tuff. Stöd behövs just nu 
på flera håll. Vårt familjestöd som vi har 
arbetat med i många, många år lever kvar. 

Genom familjestödet kan barn gå i 
skolan, eventuella mediciner kan in-

handlas, kläder köpas och annat som en 
familj kan vara i behov av. Tanken är att 
gåvan ska vara just ett stöd till familjen. 

Inte ersätta en arbetsförvärvad 
inkomst. Något som kan hjälpa 
dem att få ihop vardagen. Att 
orka med. 

Socialen vädjar om stöd
Vår samarbetspartner Velki As-
sociation har nu rapporterat till 
oss om stora behov i området 
Madona. Ett fattigt område där 
Hjärta till Hjärta inte tidigare 
haft något familjestöd. Social-
förvaltningen där har nu frågat 

Velki om bistånd flera gånger till familjer 
där, så nu vill vi försöka hitta familjesup-
portrar till dem.  
I första läget handlar det om tre familjer 
som man söker stöd till: familjen Mi-
ronova som består av mamma och en son 
på 8 månader. Familjen Tolse består av en 
39-årig mor med två döttrar, 15 år och 4 
år gamla. Mamman har oregelbundet och 
otillräckligt ekonomiskt stöd från barnens 

fäder.  Den tredje familjen är Dreimane. 
Familjen består av mamma 33 år, pappa 39 
år och fem barn mellan 3 och 14 år. Pappan 
arbetar i skogen men inkomsten är allde-
les för låg för att försörja familjen fullt ut.  
Mamman söker arbete. 
Samtliga familjer får stöd från socialen 
ekonomiskt och på andra sätt samt matpa-
ket genom ett EU-projekt.

Vill Du supporta en familj i Madona? Stö-
det innebär att Du betalar en summa per 
månad eller kvartal till en specifik familj el-
ler till familjestödet i stort (din gåva fördelas 
då till en familj som är i behov av ekono-
miskt stöd). Kontakta Vivi-Ann Ahlström: 
vivi-ann@hearttoheart.se eller via 013-12 
46 11 för ytterligare detaljer och hur du kan 
komma igång. Tack. 

Rent vatten i Afghanistan

Text: Jörgen Ljung

I nyhetsbrevet nr 2 2018 skrev vi om den 
utbildning som Hjärta till Hjärta, till-

sammans med vår bulgariska partner BAM 
(Bulgarian Aid Mission), har genomfört i 
Bulgarien. Drygt 100 deltagare, alla med 
uppdrag att skapa försörjning för romer i 
Bulgarien. De här jobbcoacherna (Roma 
Mediators) tillhör själva den romska mi-
noriteten och har på detta sätt fått en nys-
tart för sitt arbete. Att skaffa arbete och 
erbjuda dessa platser till romer är en viktig 
del i utveckling för den utsatta gruppen av 
romer i Bulgarien. Projektet drogs tidigare 
igång med EU-medel som finansieringskäl-
la. Efter projektets slut som omfattade 3 år, 

avvecklades hela idén med så kallade Roma 
Mediators. Tillsammans med vår partner i 
Bulgarien har en nystart ägt rum. Det finns 
en stark vilja att söka nya vägar för att skapa 
arbete åt dem som är arbetslösa i Bulgarien.

Mer information om det här projektet inom 
grenen för Team Roma Försörjning i kom-
mande nummer av Nyhetsbrevet Hjärtat. 

Familjestöd Lettland: 
Behov av familjestödjare

Team Roma Bulgarien: 
Utbildning av romer som arbetsförmedlare 
i Bulgarien

 
Vilken glädje det är när människor får rent vatten till 
sin by! I Afghanistan bidrar Hjärta till Hjärta till ett sam-
hällsutvecklingsprogram i ett fattigt landbygdsområde. 
Förutom brunnsborrning arbetar man med odling, 
toaletter, alfabetisering och sjukvård. Arbetet drivs av 
Evangeliska Frikyrkan (EFK).
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Christmas Angel Tree Ryssland: Jag vill studera!

Sverige: bistånd på hemmaplan

Text: Yan Volkov
Översättning & bearbetning: Hanna Andersson

Som volontär i projektet möter man 
många levnadsöden. Ofta gör de frivilliga 
långt mer än vad som är uppgiften. Situ-
ationer berör och man gör vad man kan 
för att hjälpa på bästa sätt. 

De tre syskonen Ruslan (9 år), Masha (10 
år) och Omar (4 år) deltar i program-

met “Christmas Angel Tree” i Ryssland sedan 
2017. Deras mamma Emma har suttit i fän-
gelse i 3,5 år och under den tiden har de inte 
haft någon möjlighet att gå i skolan. Flickan 
Masha var tvungen att lämna grundskolan 
för att hjälpa till att ta hand om sin yngsta 
bror Omar. Han var bara 1 år när Emma 
fängslades. 
Deras pappa Guram letar jobb där det finns 
en möjlighet. Men som rom är det extra 
svårt. Guram har gjort sitt bästa för att till-
godose familjens behov när deras mamma 
suttit i fängelse. 
Volontärerna från “Christmas Angel Tree” 
stöttade Emma mycket i fängelset. Det var 

då de fick reda på att de två äldsta 
barnen inte går i skolan. De bestämde 
sig då för att efter hennes frigivning 
hjälpa Ruslan och Masha att börja 
skolan. 

Hjälp att gå i skolan
Pappa Guram berättar att han tror på 
Jesus och att det är tron som har hjälpt 
honom genom de här svåra åren. Nu 
när mamma Emma är hemma igen går 

de till kyrkan. Emma har också påbörjat sin 
återhämtning och behandling precis som 
utlovat.
Efter Emmas frigivning hjälpte volontärerna 
familjen med en överenskommelse med 
skolan så att Ruslan fick börja i grundskolan. 
Det var inte en lätt process. Volontärerna såg 
till att Ruslan fick nödvändiga skolböcker, 
pennor, papper, skolväska och skoluniform. 
Det fanns också behov av vinterkläder, skor 
och matpaket till skolan. 
Masha har redan hunnit bli 10 år och då 
är det svårt att få in ett barn i skolan här. 
Längtan är stor, barnen vill studera och vi 
hoppas att en väg ska öppnas för Masha så 
att hennes dröm också blir verklighet. 

KONTROLLBANKGIRO ISTÄLLET FÖR PLUSGIRO
För att minska våra administrativa kostnader planerar vi avsluta vårt kontrollplus-
giro-konto 90 07 85-7. 
Vänligen använd fortsatt vårt kontrollbankgiro 900-7857. Tack. 

Varmaste TACK 
för 

Ditt stöd till 
julkampanjen!

Ruslan har tack vare Christmas Angel Tree kunnat börja skolan. 

Team Roma: Korgar

“Det finns mycket kunskap och förståelse 
för olika typer av problematik hos Hjärta 
till Hjärta. Jag blev accepterad för den jag 
är och för min situation. Det har hjälpt 
mig i min arbetsrehabilitering.”, säger 
Mats som tidigare har haft placering i vår 
verksamhet i Linköping. 

Hjärta till Hjärta fyller en viktig social 
funktion för många människor, inte 

bara i våra mottagarländer utan även här 
i Sverige, i vårt samhälle. Oavsett vilken 
slags medarbetar du är; volontär, anställd, 
praktikant, har arbets- eller språkträning, 
samhällstjänst osv finns det många, många 
berättelser som vittnar om det. Hur man 

Under hösten 2018 har korgprojektet 
i Rumänien avslutats. Produktionen 

av korgarna har varit lyckosam men tyvärr 
har vi inte nått tillräcklig framgång med 
försäljningen av dem här i Sverige. Utan 
försäljning kan produktionen av korgar inte 
fortsätta. Under den här resan och lärorika 
perioden har vi kunnat ge arbetstillfällen till 
ett stort antal korgbindare. Sedan projektet 
avslutades har flera av dem gått vidare till 
andra arbetsuppgifter. Tyvärr tror vi också 
att några är tillbaka för att söka sin inkomst 
i västra Europa. Det finns många korgar i 
lager och vi fortsätter arbeta med försäljning 
av dessa. 
/Jörgen Ljung

fått nytt självförtroende, känner sig behövd, 
en friskare tillvaro, mod att utbilda sig, ar-
bete, vänner för livet etc. 

Här finns en mångfald och bredd, män-
niskor med väldigt olika bakgrund och livs-
erfarenheter som arbetar tillsammans. Vi är 
en mjuk arbetsplats där vi arbetar ihop uti-
från våra förutsättningar med olika viktiga 
arbetsuppgifter. Då det offentliga stödet till 
ideella organisationer minskat ser vi det än 
mer angeläget att samla in pengar till vårt 
biståndsprojekt för sociala insatser på hem-
maplan. 

Följ oss här: 
www.facebook.com/

hearttoheart.se
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I tid med att den här tidningen trycks 
så hålls den årliga föräldrakonferensen 

i Riga, Lettland. En konferens som riktar 
sig till föräldrar, vårnadshavare och special-
lärare till barn med funktionsnedsättningar. 
Den är en del av projektet Föräldrastöds-
grupper. 
I år blir det en jättekonferens med 430 delt-
agare anmälda. Temat för årets konferens är 
“Motiverande samtal”. Anordnare är Velki As-
sociation vår samarbetspartner. Involverade i 
konferensen är också Nordiska ministerrådet 
och Svenska ambassaden. Konferensen hålls 
på det nya biblioteket i staden. En av gäst-
föreläsarna är Liria Ortiz från Sverige. Hon 
är legitimerad psykolog, psykoterapeut, 
lärare och handledare (KBT) och lärare i 
motiverande samtal MI (MINT). Hennes 
specialkompetens är klinisk psykologi. Mer 
om konferensen som hålls den 8-9 febru-
ari kommer i majnumret av Nyhetsbrevet 
Hjärtat.

Om Föräldrastödsgrupper: 
På 13 platser runt om i Lettland finns 14 sup-
portgrupper etablerade. Grupperna består av  
föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. De 
möts för att dela erfarenheter - glädje och sorg. 
Frustration och framsteg. För att se och förstå att 
man inte är själv i sin situation. Dela problem och 
lösningar motiverar - det går att göra förändrin-
gar! I forumet delger man också information och 
kunskap om olika typer av funktionsnedsättnin-
gar, rättigheter och skydligheter, hjälpmedel etc. 
Grupperna leds av legitimerad psykolog. 

  

Projektet Tidiga Insatser för Asylsökande 
(TIA) har avslutats. Sedan november 

2017 till december 2018 har Hjärta till Hjär-
ta med stöd från Länsstyrelsen i Östergötland 
bedrivit projektet för personer som befinner 
sig i väntan på att få asyl i Sverige. Grup-
perna i Linköping och Motala har främst 
bestått av unga män som har kommit till 
Sverige de senaste åren och bosatt sig på 
orterna. Deltagarna har erbjudits viss trän-
ing i det svenska språket och fått inblick i 
hur det är att leva och arbeta i Sverige. För 
Hjärta till Hjärta är den här typen av in-
satser helt i linje med vårt arbete att stödja 

För 4,5 år sedan började Luiza Timoc 
arbeta på Hjärta till Hjärta. Luiza kom 

till Linköping som student 2011. Hon 
har växt upp i Cluj-Napoca i Rumänien 

och har på ett föredömligt sätt komplet-
terat vårt Team-Roma arbete. Det har inte 
bara varit en språklig tillgång utan främst 
en stark medarbetare som förmedlat kul-
tur och kunskap om utsatta grupper, som 
koordinator för vårt Team-Roma arbete. I 
slutet av januari lämnar Luiza Hjärta till 
Hjärta för att gå in i ett nytt arbete i Göte-
borg. Som ersättare för Luiza kommer Valen-
tina Preda i Bucharest att fortsätta som lokal 
koordinator för Team Roma i Rumänien.  Vi 
säger ett stort tack till Luiza för de år vi fått 
arbeta tillsammans och önskar henne Guds 
välsignelse i nya arbetsuppgifter. Samtidigt 
vill vi säga välkommen till Valentina som 
nu tar över ansvaret att koordinera Hjärta 
till Hjärtas Team Roma-arbete i Rumänien.  

människor som befinner sig i utsatthet. Pro-
jektet visar på Hjärta till Hjärtas vilja att ta 
ett socialt ansvar även här i Sverige. Arbetet 
med vännerna i projektet har inte varit 
enkelt. Våra fyra medarbetare har gjort ett 
gott arbete som tack vare stödet från Läns-
styrelsen kunnat utvecklas på ett bra sätt. 
Under sommaren 2018 fick många av dessa 
deltagare lämna Linköping för att flytta till 
andra orter. Trots det tillkom nya deltagare 
men vi kan bara beklaga att vi inte fått möj-
ligheten att fortsätta även under 2019. 

Ny Team Roma-koordinator 
i Rumänien

Valentina Preda, ny projektkoordinatior.

Följ Hjärta till Hjärta Second Hand: 
www.facebook.com/

h2hsecondhand

Text: Jörgen Ljung

Text: Jörgen Ljung

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

Föräldrastödgrupper i Lettland:
Storkonferens i Riga - 
“Motiverande samtal”

Du hittar våra butiker här:

tis & tors 12-18 lör 10-14 

tis, ons & tors 12-18 lör 10-14 

Hjärta till Hjärta Second Hand

Kisa: Sjögatan 11. 0494-100 04

Linköping (Tornby)
Attorpsgatan 10   013-12 46 11

Motala: Verkstadsvägen 79, 0141-524 10

tis 16-19
Mjölby: Svänggatan 5, 0142-186 60

Linköping (Vallastaden) 
Kunskapslänken 100,  013-24 63 39

tis, ons & tors 12-18 lör 10-14

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

Avslut för TIA-projektet


