
STÖDFÖRENINGEN VAKEN bankgiro 5344-4923 
”märk Moldavien”

Följ insamlingen på alekuriren.se – vägen mot 6000 Euro

Har du en tjuga över? Tillsammans kan 
vi ge barnen i Moldavien en framtid!

Här fi nns plats för fl er partners

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Sång och rytm

Du och 
Ditt 

världens vackraste sångröst 

i Starrkärrs församlingshem

Solveig Markebo Sandersson 

Europas fattigaste 
behöver vår hjälp igen!
Hjälp Stödföreningen VAKEN med insamlingen

I två år har Stödföreningen Vaken ar-
rangerat en insamling till förmån för 
Budesti kommun i Moldavien. Här fi nns 
Europas fattigaste barn. Tack vare Ale 
kommuns kontakter i sitt internationella 
arbete har vi kunnat ge direkt hjälp till 
utsatta barn och familjer.

Vår insamling har oavkortat fi nansierat ett 
sommarläger för Budestis 100 fattigaste 
barn. Under detta veckolånga läger som 
drivs av volontärer försöker man skapa en 
tydlig bild av hur barnen mår och vilka 
särskilda behov som fi nns. De bryter det 
destruktiva mönstret och försöker ge 
barnen framtidstro och motivation att 
fortsätta kämpa med sina studier i skolan. 
Dessa barn har ofta svåra fattiga hemför-
hållanden med ensamstående föräldrar, 
där olika former av missbruk snarare är 
vanligt än ovanligt.

Insatsen för de fattigaste barnen har visat 
sig både värdefull och framgångsrik. Pro-
blemet är att behoven kvarstår. Det kom-
mer nya generationer med samma bak-
grund. Budesti kommun är helt beroende 
av vårt ekonomiska bidrag för att kunna 
fortsätta med sommarlägret och känner 
därför en oro för att det ska upphöra. Vi 
har på nära håll haft möjlighet att se vilken 
avgörande roll insatsen har för Europas 
fattigaste barn – därför känner vi det som 
mycket angeläget att insamlingen fortsät-
ter.

Vårt bidrag för verksamheten är 6000 
Euro (cirka 55 000 kronor). Ale kom-
mun kan inte som kommun ge något 
ekonomiskt bistånd. Lagen tillåter inte 
det. Istället vänder vi oss till näringslivet, 
kyrkorna, föreningslivet, organisationer 
och den breda allmänheten. Ditt bidrag 
gör skillnad.

Genom den här insamlingen är du garan-
terad att pengarna går direkt till en verk-
samhet avsedd för de allra mest utsatta 
barnen i Europa. De är inte längre bort än 
en tre timmars fl ygresa.
Våra upparbetade kontakter gör det möj-
ligt att på nära håll följa insatserna och 
utvärdera dess nytta.

För oss är rinnande vatten en självklar-
het, det är det inte för alla. För familjer 
i Moldavien är det inte ens självklart att 
barnen kommer hem efter skolan. Vår 
vardag skiljer sig dramatiskt från deras. Vi 
är rädda att bilstereon inte ska sitta kvar 
i bilen på morgonen, föräldrar i Molda-
vien är rädda att bli bestulna på sina barn, 
särskilt unga fl ickor.

Vi kan inte passivt titta på – vi måste 
agera – vi måste försöka. Europas barn är 
våra! Har du en tjuga över?

Gör en insats, du också.


