
Ingen kan hjälpa alla, 
men alla kan hjälpa 
någon
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Hjärtat
Ett nyhetsbrev från Hjärta till Hjärta

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-bankgiro: 900-7857 • SWISH: 900 78 57  

E-post: info@hearttoheart.se • Hemsida: www.hjartatillhjarta.se • 
Facebook: www.facebook.com/hearttoheart.se 

Personuppgiftshantering: personuppgifter@hearttoheart.se
 Ansvarig utgivare: Mikael Joumé • Redaktion: Hanna Andersson, Mikael 

Joumé • Tryck: LTAB, Linköping  
Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Hjärta till Hjärta mfl 

Tack för att Du läser Hjärtat! 
En sommar har passerat sedan senaste 
numret. Även den här gången är Nyhets-
brevet endast 4 sidor men fullt av rap-
porter och intressant läsning.  
Vi speglar i första hand det som är vårt 
syfte, biståndsverksamheten; vad du bidrar 
till som givare, spännande utmaningar, 
behov och framsteg. 

Behoven hos våra samarbetspartners tar 
inte paus på sommaren. Aktiviteter pågår 
och människor är i behov av hjälp även i 
semestertider.  
I numret får Du därför rapport från bl a läger 
samtidigt som vi vill blicka framåt mot det 
som är aktuellt och som väntar - 
vinter och julkampanj. 
 
Tillsammans med Dig vill vi fortsätta ge 
hopp och framtidstro till människor. För 
att kunna göra det behöver vi fortsatt Din 
hjälp. Tack för att Du är med! 

Olika sätt att stödja Hjärta till Hjärtas arbete på:
- Skänka en gåva via SWISH 900 78 57 
eller 90-bg 900-7857
- Bli månadsgivare via autogiro (blankett finns på 
hemsidan alternativt eposta oss 
info@hearttoheart.se)
- Bli volontär i någon av våra butiker; Linköping, 
Motala, Mjölby eller Kisa. 
- Handla i våra Second Hand-butiker
- Skänk saker till våra Second Hand-butiker 

Nio dagar av föreläsningar, lektioner, ut-
maningar, allvar och lek samlade barn med 
funktionsnedsättningar tillsammans med 
deras vårdnadshavare till läger - Let´s go 
together! - i Lettland. I år gästades lägret 
av bland annat en fysioterapeut men ock-
så av en kvinnlig rullstolsburen domare. 

Barnens undervisning och lektioner för-
bereddes väl av specialpedagogerna 

utifrån varje barns förutsättningar och möj-
ligheter. Snabbt skapade de kontakt med 
barnen som inte var sena med att vinka hej då 
till sina föräldrar varje morgon utan problem. 
De föräldrar som deltog för första gången var 
övertygade om att de skulle bli hämtade när 
deras barns beteende blev för utmanande. 
Men inte. Likaså blev några förvånade när 
pedagogerna villigt även bytte deras barns 
blöjor. 

Utmaningar
Succé i årets läger gjorde fysioterapeuten. En 
mycket observant och positiv specialist som 
såg till varje individs potential och hittade 
lösningar på olika problem. Han arbetade 
individuellt med varje barn och därefter med 

föräldern/vårdnadshavaren. Likaså upp-
manades de vuxna att göra samma rörel-
ser och träning som barnet. Många insåg 
vilken tuff träning med ibland utmanande 
övningar som krävs för barnens utveckling. 
En ögonöppnare för många. Det här skänkte 
ny tro på och förståelse för hur viktigt det 
är med träning och motion för allmänhälsan. 

Ingenting är omöjligt med stark vilja
Mötet med den enda kvinnliga rullstols-
burna domaren i Lettland var starkt. Hennes 
livshistoria, hur hon har tacklat olika hälso-
problem och vad som har hjälpt henne att 
komma över alla hinder hon stött på under 
livets väg – privat men också i samhället och 
i olika situationer uppskattades oerhört av 
deltagarna:
-Det var fantastiskt att höra! Tänk så mycket 
viljestyrka det finns i en människa.
Den här väldigt begränsade och i många 
hänseenden ömtåliga kvinnan har tagit 
juristexamen och kvalificerat sig till 
domare i förvaltningsrätt. Hon har också 
bildat familj och har en son. Vilken in-
spiration! 
forts.sida 2

Lettland, Föräldrastödsgrupper: 
Utmaningar för kropp, knopp & själ



Fyra frågor till Hjärta 
till Hjärtas nya direktor

Ryssland, Christmas Angel Tree: 
Mötet med volontären Natalie blev vändningen 
Berättelsen om Julia lämnar knappast 
någon oberörd. Från droger, kriminalitet 
och fängelse till frihet. Frihet på flera 
plan. Den unga kvinnan Julia har på 
egen hand lärt sig grunderna i manikyr 
och hon behöver inte längre tillsyn av en 
behandlingsassistent. Julia ser ljust på 
framtiden.

Julia satt fängslad i fyra år. I fängelset fick 
hon kontakt med Natalia som ansvarar 

för handarbetsklubben och som också är 
volontär i Christmas Angel Tree. Det var 
där och då som hennes nya livsresa bör-
jade. Nu är Julia fri. Hon säger: 
- Mitt liv är underbart! Äntligen har jag min 
efterlängtade frihet! Jag arbetar hemma. Jag 
tycker verkligen om att utföra manikyr och 
kanske att jag också snart kan erbjuda ögon-
brynskorrigeringar.
Hon berättar att det mest fantastiska med 
livet i frihet är att hon har möjlighet att 
tillbringa tid med den älskade dottern. En 
dotter som hon saknade oerhört som fäng-
slad:
- Vi pratar hela tiden. Vi går på barnkalas 
och deltar i olika aktiviteter tillsammans. 
Mormor går med henne till förskolan och jag 
hämtar henne. Sedan går vi på timslånga 
promenader i parken. Oj, vad hon tycker det 
är roligt!
Förutom att återförenas med dottern hade 
Julia en till stark önskan i fängelset. En ön-
skan som nu har blivit verklighet. Hon har 
köpt en cykel som hon älskar att trampa 
runt på. Steg för steg fylls hennes liv med 

Psst! Snart är det jul! 
Angel Christmas Tree är återigen en del av vår 
julkampanj. Vad kan vara bättre än bidra till 
att barn får en julklapp av sina fängslade och 
saknade föräldrar som ett första steg till förson-
ing och upprättade relationer? 
Mer i Hjärtat nr 4 2019.

nya tankar, idéer och planer. En sak i taget. 
Det viktigaste av allt är att hon inte vill till-
baka till sitt gamla liv. Ett liv med droger, 
utan dottern: 
- Jag tycker om att vara hemma. Jag är så 
tacksam till Gud för att han ändrat mitt sätt 
att tänka. Jag är också tacksam till Natalia, 
som brytt sig om mig och blivit en stor del av 
mitt liv!
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Julias dotter älskar att spela spel, lägga pussel och 
bygga lego.

Jag är inte ensam
På programmet fanns också tid till att umgås 
och att göra roliga saker tillsammans. Film-
kvällar, promenader, spontana modevisning-
ar, sång, samtal, utbyten av idéer osv. Att dela 
livet och uppleva saker tillsammans stärker 

1 Vem är Mikael Joumé?
- Operasångaren som valde bort artistscenen 
för att istället arbeta på en global scen med 
missions- och biståndsfrågor i fokus. Kom-
mer närmast från en tjänst som biträdande 
generalsekreterare på Barnmissionen. Gift 
med Caroline som har sina rötter i Östergöt-
land och pappa till två söner.

2 Vad fick dig att tacka ja till uppdraget 
som Hjärta till Hjärtas direktor?
-Jag lockades av möjligheten att få leda och 
utveckla en organisation som harmoniserar 
med min egen värdegrund; att få omsätta 
kristen tro i praktisk handling och verka för 
utsatta människors upprättelse i en brusten 
värld. För mig innebär det att möta mina 
medmänniskor i ögonhöjd och att ingjuta 
hopp och en tro på framtiden.

3 Vilka utmaningar ser du?
- Hjärta till Hjärta har upplevt en stark till-
växt de senaste åren, men vi har också gått 
igenom en del prövningar vilket har påver-
kat organisationen negativt på olika sätt. En 
avgörande utmaning blir att nå ut med vårt 
budskap och göra vår röst hörd igen, detta 
genom att lyfta fram alla de fantastiska insat-
ser Hjärta till Hjärta i samverkan med olika 
partnerorganisationer gör för utsatta barn 
och familjer i ett flertal länder.
- Det finns också en del utmaningar i vår 
Second Hand-verksamhet där vi behöver 
skapa strukturer som är anpassade för den 
större kostymen. Hjärta till Hjärta har genom 
alla år varit en arena för ett starkt ideellt en-
gagemang där våra fantastiska volontärer är or-
ganisationens nav. Idag ser vi en allmän sam-
hällsutveckling där människor ger mindre av 
sin tid till ideell verksamhet och föreningsliv. 
- Jag tror att vi håller på att mista en viktig 
forts. sida 4

forts. från sida 1 Lettland... banden och inger hopp - jag är inte ensam. 
Låt oss gå tillsammans! 

Rapport & foto: Velki Association
Översättning och text: Hanna Andersson 

Text & foto: Fängelsemissionen Angel Christmas  Tree 
Översättning & redigering: Hanna Andersson 



Ge & få tillbaka! Skatteåterbäring för Dina gåvor 
* Avdragsrätten gäller för gåvor om minst 200kr/insättning till Hjärta 
till Hjärtas gåvokonto BG 900-7857 via internetbank, kortbetalning, 
autogiro eller SWISH skänkta från den 30 juli 2019. 
 

* Varje gåvoinsättning måste märkas till ett angivet ändamål/projekt, t 
ex Äldreprojektet, Team Roma, Ekonomiskt behövande. Använder Du 
ett OCR-nummer Du har fått från oss t ex på ett inbetalningskort är 
gåvan märkt till godkänt ändamål. 

* Vill Du att gåvan ska användas där den för stunden bäst behövs 
skriver Du “ekonomiskt behövande” 

* Det totala beloppet till godkända gåvomot-
tagare ska uppgå till minst 2 000 kr.
 

* Maximal skattereduktion är 1 500 kr som Du får om Du ger 6 000 kr 
eller mer till godkända gåvomottagare.

* Kom ihåg att meddela oss Ditt personnummer så att vi kan rapportera 
in Dina gåvor till Skatteverket så att Du får avdraget förtryckt i Din 
deklaration. Du kan ringa 013-12 46 11 eller e-posta 
personuppgifter@hearttoheart.se
 

* Se www.skatteverket.se  för mer information om vad som gäller och 
vilka organisationer som är godkända. 

*Frågor till oss gällande skattereduktion: 
skattereduktion@hearttoheart.se 
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Albanien: Fortsatt arbete för Albaniens barn 

Team Roma Bulgarien: Stöd till utbildning

Inom projekt Team Roma arbetar vi med 
olika områden och projekt för att bidra till 

förändrade livsvillkor för framför allt romer. 
En viktig del i det är utbildning. I Bulgarien 
har vi glädjen att ge stöd till studenter. Per-
sonerna du ser här i kollaget studerar på olika 
universitet till barnmorskor och sjuksköter-
skor, till ekonomer och socialarbetare osv. 
Något som inte skulle vara möljigt utan stöd 
ekonomiskt. Du har tack vare gåvor till Team 
Roma och också till Utbildningskampanjen 
Lära för Livet varit med och bidragit till ut-
bildning. 

Bygget av centret i Tanca, Rumänien går framåt för 
Hjärta till Hjärtas samarbetspartner Somebody Cares.  
För ett par veckor sedan var en grupp från Tyskland på 
plats för att göra en frivilliginsats med att få till ett tak 
på ett av husen. Fortsatt finns mycket att göra; husen 
behöver isoleras, det behövs toaletter, septictank, 
värmesystem osv. Genom små steg i tro kommer det 
att gå vägen! 

- Jag är så glad, stolt och tacksam att jag har ett jobb efter 
socialarbetarutbildningen. Nu kan jag vara nära mina barn. 
Jag vill inte resa till Sverige igen. Aldrig.   

kvinna som arbetar i hemtjänsten Bulgarien 

Glimtar från Team Roma:

- Vi gillar skolan!
September är här och skolan liksom After School-verk-
samheterna börjar i Rumänien igen. De här killarna 
deltar i arbetet i Buzau. Mer om After School i nästa 
nummer av Hjärtat. 

Med hjärta för Albaniens utsatta små ar-
betar Bethesda House of Grace fortsatt 
med Familjehem Barnens Hus. Paral-
lellt med att hitta permanenta familjer åt 
barn fortsätter de kämpa och vara ett ljus 
i samhället. 

På grund av Bethesdas ekonomiska 
situation koncentrerar organisationen 

sig på arbetet med Familjehem – Barnens 
Hus - för barn i utsatthet.  Där får barnen 
växa upp i en trygg miljö och i fokus står 

skola och utbildning. Den tidigare ABC-
verksamheten har avslutats. 

Adoption
Under en längre tid har Bethesda House of 
Grace arbetat hårt för att hitta permanenta 
familjer till några av barnen. Tre barn har 
nu blivit adopterade och har börjat ett nytt 
äventyr med en familj. Barnen kommer 
från extrem fattigdom. En av de tre är föräl-
dralös och två har blivit övergivna av sina 
föräldrar. De har lidit mycket under sina 

första år men under tiden hos Bethesda har 
de återhämtat sig, fått uppleva mycket kär-
lek och förvandlats. Bethesda arbetar med 
att ytterligare fyra barn ska få varsin egen 
familj att växa upp i.

Övermäktiga samhällsproblem
Barnens Hus är en liten tillflyktsort som 
möter ett stort och bitvis övermäktigt sam-
hällsproblem. Fattigdom, människohan-
del och droger är påtagliga risker för barn 
och ungdomar som växer upp i dagens 
Albanien. Vi vet att Barnens Hus räddat 
många utsatta barn och därför övertygade 
om att arbetet behöver vårt fortsatta stöd.  

Rapport & foto: Bethesda House of Grace - Dana Molla
Översättning & text: Hanna Andersson 



4

Kom som Du är - Bli volontär!

#shoppaförengodsak
Hjärta till Hjärta 
Second Hand

Redaktören har ordet: 
TACK för mig!

dimension av vad det innebär att vara män-
niska, när vi prioriterar bort aktiviteter som 
inte ger oss omedelbar personlig vinning. 
Och ibland är vi nog bara lite bekväma: 
Ipaden och soffläge vinner! 
- Jag vill stärka det ideella engagemanget - 
Hjärta till Hjärta ska vara en attraktiv och 
angelägen mötesplats för människor som vill 
och kan ge av sin tid och sitt kunnande för 
ett högre syfte.

4 Varför ska jag bli eller fortsätta vara 
månadsgivare till Hjärta till Hjärta 
tycker du? 
- Därför att Hjärta till Hjärta är och gör 
precis det som vårt namn säger: vi har hjärta 
för människor och vi är en medmänsklig 
organisation som kanaliserar materiellt och 
monetärt bistånd till dem som behöver det.

forts. från sida 2 Fyra frågor... 

TACK för Ditt stöd!

SWISH 900 78 57
BG 900-7857

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

Ann-Marie Askenteg är en av många 
som har valt att engagera sig som 

volontär i Hjärta till Hjärtas verksam-
het. Vi ställde några frågor till henne: 

Vad gör du som volontär på Hjärta till 
Hjärta?
- Jag står i kassan på tisdagar i butiken i 
Linköping. Det tycker jag är roligt. Jag 
får så mycket tillbaka. Det passar mig, 
det är viktigt att vara trevlig, glad och 
positiv utåt. Det påverkar ju den jag 
betjänar. Jag försöker bjuda på mig själv, 
prata med kunderna osv. Ibland hjälper 
jag även till med punktinsatser som att 
sälja rumänska korgar på marknader. 
  

Varför har du valt att engagera dig som 
volontär? 
- Som person känner jag starkt för män-
niskor som är utsatta och har det svårt. 
Här möter jag olika människor både 
kunder och medarbetare som alla har 
olika bakgrund och livssituationer. 
Dessutom så bidrar jag till något bra 

Efter 13 år på Hjärta till Hjärta avslutar jag nu min 
anställning inom Information & Kommunikation. Jag 
har så många minnen. Det är dock med blandade 
känslor jag lämnar; känslor av sorg och känslor av 
tacksamhet. Jag känner mig stolt. Stolt över min 
insats. Men mest stolt över den fattiga familjen i 
Lettland som har kommit på fötter, den gamla kvin-
nan som fick ett värdigt liv som gammal i Äldreprojektet, 
över den rullstolsburne pojken som för första gången 
kunde komma ut i friska luften, för barnet som läser 
sina första ord, för medarbetaren som växer som 
människa, för den unga fattiga kvinnan som fått hjälp 
när hela tillvaron försvunnit i en översvämning. Det är 
Du och jag, vi som har Hjärta för människor som till-
sammans gör det möjligt. Att lindra nöd, att ge hopp, 
att bidra till förändring för människor. Du - givare, 
medlem, kollega, samarbetspartner och vän är och 
har varit en stor del av min vardag - mitt liv. 
Tack för vad Du har gett mig i Hjärta till Hjärtas 
tjänst. 
/Hanna Andersson, Information & Kommunikation

– Hjärta till Hjärtas biståndsarbete. 
 - Det var så att min man Hans satt i sty-
relsen och dåvarande direktor Anders Hol-
mefur frågade mig om jag ville engagera 
mig och bjöd in mig till en volontärsträff. 
Sedan så dröjde det lite, jag var lite avvak-
tande men så följde jag med Bibi Gustavs-
son, en annan volontär. Jag provade på att 
jobba bakom med kläder och el men så blev 
jag tillfrågad av dåvarande butikschef An-
neli Cronstrand om jag ville prova på kassan. 
Hon tyckte det skulle passa mig. Jag vågade 
prova, fick gå bredvid volontären Siv Stedt 
och jag lärde mig rätt så snabbt. Nu vänder 
sig andra till mig när de behöver hjälp. 

Vad vill du säga till den som funderar 
på att engagera sig som volontär? 
- Var inte rädd! Våga ta steget och prova! 
Det finns så många olika uppgifter, det 
som passar mig och sådant som passar dig. 
Känner du dig ensam så är det här ett bra 
sätt att träffa människor. Efter pensionen 
kan det vara skönt att känna att man be-
tyder något och att fortsatt få göra ett gott 
och viktigt arbete. 

Var inte rädd! Våga ta steget och bli volontär, säger Ann-
Marie som är volontär i kassan i butiken Hjärta till Hjärta 
Second Hand Linköping. 

Våga ta steget! 
Kom och var med i 

gemenskapen. 
Det finns uppgifter för Dig. Du 

kan sortera kläder, putsa silver, 
rengöra möbler, ta emot gåvor 
som lämnas in, lämna ut köpta 

möbler, diska prylar, kontrollera 
elprylar, sortera böcker osv. 

Vi söker volontärer till 
Linköping, Motala, Mjölby 

och Kisa. 
Välkommen! Våga ta steget! 

Ring 013-12 46 11 eller e-posta 
info@hearttoheart.se


