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Hjärtat
Ett nyhetsbrev från Hjärta till Hjärta

Ingen kan hjälpa alla, 
men alla kan hjälpa 

någon!

Tillsammans med våra 
partnerorganisationer 

delar Hjärta till Hjärta 
ut julklappar, matkassar 

och ordnar julfester.  
Tack för din gåva!

Tillsammans med våra 
partnerorganisationer 

delar Hjärta till Hjärta 
ut julklappar, matkassar 

och ordnar julfester.  
Tack för din gåva!



Julen är snart här och  
väcker förväntningar och 
drömmar hos våra barn.  
Så är det också i Lettland!

Tillsammans med dig vill vi tända ett 
ljus av hopp i fattiga barns liv. Därför 
ber vi om en extra julgåva som våra 
samarbetspartner Mission Pakapieni och 
Velki Assosiation kan använda för att ge 
fattiga familjer en fin och minnesvärd 
jul.   

Ledaren!

Familjerna får ett extra bidrag för 
att kunna sätta en liten guldkant 
på julhelgen.

gruppboenden för funktionshindrade 
och fattiga barnfamiljer får extra hjälp 
för att kunna ge barnen en riktig jul.

Genom Hjärta till Hjärtas 
julinsamling är vi delaktiga i deras 
glädje när de öppnar sina paket, 
äter god mat, leker och umgås 
under några välsignade juldagar. 

Mission Pakapieni, Bill och 
Dana ordnar Christmas party för 
barnfamiljerna med allt som hör 
julen till. Familjerna får också ett 
extra bidrag för att kunna sätta en 
liten guldkant på julhelgen.                          

Velki Assosiation, Ivars och Liana 
är med och gör det möjligt för flera 
specialskolor att ha en fin julavslutning, 
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Julen står för dörren och det är en 
fantastisk högtid för de allra flesta i vårt 

land. Ljusen är tända 
i stugorna, det spelas 
julsånger och lukten av 
glögg och lussekattsbak 
påminner mig om den 
där förväntansfulla 
känslan jag hade som 
barn när jag öppnade 
min adventskalender och 

räknade ned dagarna till julafton. 
Jag har själv välsignats med två under-

bara söner. När de var yngre minns 
jag så väl deras uppspelta röster och 
drömmande blickar när de pratade om 
sina önskelistor till jul. I år inträffade 
dock något som jag kommer att minnas 
länge framöver. Min yngste son sade: 
– Pappa, jag har faktiskt allt jag behöver, 
så jag önskar mig inget speciellt till jul. 

Det värmde mitt hjärta, för visst är det 
så att det inte går någon nöd på min son, 
men i vår värld kan man ju alltid önska sig 
de senaste modellerna av mobiltelefoner 
och TV-spel. Inget sådant kom på tal. 

Jag tänkte att en del av det jag berättar 
om då det handlar om mina möten 
med fattigdom, orättvisor och förtryck 
nog har sjunkit in i honom, och han 
uttryckte något som jag ofta upplever 
saknas i vårt land, nämligen tacksamhet 
över allt det han faktiskt har. 

För många människor är julen allt 
annat än tacksamhet; det är den tid 
då fattigdomen, utanförskapet och 
ensamheten blir som tydligast. Men 
du och jag kan göra skillnad!

Hjärta till Hjärta finns till för barn och 
familjer som lever i utsatthet och hopplöshet. 
Under julen kommer vi att stödja olika 
insatser i alla våra verksamhetsländer. Det 
kan du läsa mer om på följande sidor.

Redan nu känner jag glädje och 
tacksamhet över vad vår julinsamling 
får betyda för den romska fembarns-
familjen i Rumänien eller den 
funktionshindrade flickan i Albanien. 

Julen är glädjens högtid och till-
sammans sprider vi ljus och skänker 
hopp – från Hjärta till Hjärta! 

Med önskan om en fridfull och 
välsignad Jul och ett Gott Nytt År! 

Tillsammans sprider vi 
ljus och skänker hopp!

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en 
ideell förening som på kristen grund genomför 

olika biståndsinsatser för att hjälpa fattiga 
människor i främst östra Europa. 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

Mikael Joumé
Direktor
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Christmas party

Hjälp oss att förverkliga 
barnens drömmar om  
en riktig jul! 

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 

Grafisk form: Hjärta till Hjärta  
Foto: Hjärta till Hjärta och samarbetspartner 

Omslagsbild: Christmas Angel Tree

Skänk  
en julgåva!

Vivi Anne Ahlström



Verksamheten har växt från att sjuk-
gymnastikens träning tidigare endast 
utfördes i hemmen till att den nu mest 
utförs på rehabcentret som Hjärta 
till Hjärta hjälpt till att bygga upp. 
Hjärta till Hjärta har även köpt in en 
handikappbuss som kan hämta alla som 
inte själva kan ta sig till centret. 

Motverka utanförskap
Vi ser att alla barn med funk-

tionsvariation t ex autism och 
rörelsehinder inte alltid kan börja i 
den albanska skolan. Sedan några år 
tillbaka har vi börjat att översätta ett 
kommunikationssystem till albanska 
och försöker introducera detta till 
autistiska barn och andra med tal 
eller kommunikationssvårigheter. 

I Fushë Arrëz som ligger högt 
upp i bergen i norra Albanien har 
Hjärta till Hjärta samt pingstkyrkan 
i Linköping ett samarbetsprojekt 
som startades för ett och ett halvt 
år sedan. Det är ett rehabcenter 
som har sjukgymnastassistenter 
anställda för att ge människor med 
funktionsvariation hjälp med träning. 

Här drömmer vi om att få starta upp 

ett gym för allmänheten så att man kan 
bli mer ekonomiskt självförsörjande. 

Vi ser tydliga framsteg
I Albanien har inte de med funktions-

variation stora möjligheter att få 
sjukgymnastträning. Oftast finns inte 
sjukgymnaster som ger träning till 
funktionsnedsatta utan de utför oftast 
bara massage. De jobbar inte för att 
stärka eller tänja muskler och leder, vilket 
funktionsnedsatta personer behöver. 

I staden Fushë Arrëz finns ingen 
sjukgymnast så när centret öppnade 
har många som tidigare inte har 
haft möjlighet fått börjat träna 
sjukgymnastik. Det syns tydliga 
framsteg hos många under detta år. 

Tänk att du och vi kan hjälpa 
dessa barn och vuxna att får en bättre 
tillvara genom årets julinsamling. 

Till dessa rehabcenter behövs mycket 
resurser så att vi kan jobba för en 
bättre framtid för alla som behöver 
hjälp med sin kropp och sitt tal. 
Många av dessa familjer behöver också 
stöttning till hjälpmedel och blöjor. 

Ditt bidrag gör skillnad!

Rehabprojekt i Albanien

Sedan 2005 har 
Hjärta till hjärta 
jobbat med rehab för 
barn och vuxna med 
funktionsvariation i 
staden Laç, norr om 
huvudstaden Tirana i 
Albanien.
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Vi har valt att arbeta i Albanien 
därför att vi vill kunna se och hjälpa 
människor i andra kultur som inte har 
lika förutsägbara hjälpstrukturer som i 
Sverige.

Conny har startat rehabiliterings-
träning. Det har nu blivit två rehabcenter 
som drivs med medel från Hjärta till 
Hjärta. I ett av centren finns också 
en logoped som arbetar med tal och 
kommunikationsstöd. 

Margareta jobbar med 
kommunikationsträning för personer 
med funktionsvariation.

Vi drivs i vårt volontärjobb av att:
•	 Detta	är	vår	kallelse/vårt	uppdrag!
•	 Att	ge	hopp	och	framtidstro	i	en	

ibland hopplös situation.
•	 Att	se	ljuset	och	glädjen	i	ögonen/

ansikten på alla som får hjälp med 
träning/tal.

•	 Att	sprida	en	doft	av	Guds	rike	till	
de minsta genom att använda vår 
yrkeskunskap.

Albanien är ett av Europas 
fattigaste länder. Här finns 

många barn, ungdomar och 
vuxna med funktionsvariation 

som får dålig rehabträning, 
knapphändig skolgång och ett 

dåligt ekonomiskt stöd.  
Din julgåva gör skillnad!

JULGÅVAN!

Conny och Margareta arbetar som volontärer 
i Albanien i samverkan med Hjärta till Hjärta.
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Margareta Ideskär  
Conny Bergqvist



I Ryssland har Hjärta till Hjärta i 
många år varit med och finansierat så 
att vår partner har kunnat arrangera 
ett speciellt event inför julen. 

Familjer där någon anhörig sitter 
i fängelse har fått ett besök med en 
liten julgåva. Besök av anhöriga har 

också kunnat ordnats 
så att barnen fått 
träffa sin pappa på 
fängelset. För barnen 
betyder detta mycket! 

Volontärer i projektet 
förmedlar hälsningar 
mellan de intagna 
och deras familjer. 
Vår partner har ett 
stort nätverk över hela 
Ryssland och kan därför 

ge julglädje till många familjer. 
Christmas Angel Tree är 

namnet på den kampanj som 
bedrivs under perioden omkring 
jul. Din gåva ger oss möjlighet 
att stödja detta projekt.
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I Albanien, Bulgarien, 
Lettland, Rumänien och 
Ryssland drömmer  
utsatta barn om ett  
riktigt julfirande!

Tillsammans med våra 
partnerorganisationer 
delar Hjärta till Hjärta 
ut julklappar, matkassar 
och ordnar julfester.

Hjälp oss att förverkliga 
barnens drömmar om 
en riktig jul! 
 
Tack för din gåva!

•	 JULGÅVAN	2019		•		JULGÅVAN	2019

Barnen i Tufanu, längst upp i 
Pauleascadalen i Rumänien, väntar 
också på julen. Skolprojektet har 
blivit en riktig oas för dem med 

olika aktiviteter. Det blir jul även för 
dessa barn och då kommer din gåva 
att bli en riktig julklapp för dem. 

Vårt arbete tillsammans med vår 
partner har blivit en tillgång i en 
by som i stort saknar alla former av 
händelser. I höst har till och med 
vattenförsörjningen upphört på 
grund av torkan under sommaren. 

Din gåva till julen blir ett 
extra stöd i vårt arbete.   

TACK för din julgåva!

BG: 900-7857 
Swish: 900 78 57 
Märk betalningen “Julgåva”

Skänk  
en julgåva!


