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Du och 
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världens vackraste sångröst 

i Starrkärrs församlingshem

Solveig Markebo Sandersson 

Europas fattigaste barn
fick vår hjälp – tack vare er!

För tredje året i rad har Stödfören-
ingen Vaken arrangerat en insamling till 
förmån för Budesti kommun i Moldavien. 
Här fi nns Europas fattigaste barn. Tack 
vare Ale kommuns kontakter i sitt inter-
nationella arbete har vi kunnat etablera en 
direkt länk till utsatta barn och familjer.

Det är med stor glädje vi nu kan summera 
våra gemensamma ansträngningar för att 
även i år kunna ge ett generöst bidrag till 
en insats som görs varje sommar för de 
100 fattigaste barnen i Budesti kommun. 
I skrivande stund har vi passerat 7350 euro 
(66 000 SEK). Målet var 6000 euro (55 
000 SEK). Överskottet går till att betala 
fl ygbiljetten för två unga moldaver att be-
söka Ale kommun och vår framgångsrika 
entreprenörsutbildning YEE i sommar.

Ett stort tack vill vi som ansvariga för 
insamlingen rikta till de partners som 

redan ställt sig positiva till att fortsätta 
arbetet även inför nästa år. Problemen i 
Moldavien är dessvärre smått oändliga. 
Det kommer att ta många år att bygga 
landet. I årets insamling har Nolsko-
lans personal och elever återigen svarat 
för en beundransvärd insats och bidrog 
genom olika projekt med imponerande 
8200 kronor. Lika fantastisk var Smyrna 
Secondhand som arrangerade en utför-
säljning på Älvängens vårmarknad som 
gav 15 000 kronor – ett stöd som Smyrna 
har garanterat insamlingen under tre år! 
Starrkärrs församling har lovat ställa att 
upp med 5000 kronor i tre år. Showgänget 
med Sabahudin Sabani skänkte sin frivil-
liga entrépeng till sin senaste musikal till 
insamlingen. Det blev totalt 5700 kronor. 
Så föredömligt, så underbart! 

Ahlafors IF har under ett antal hemma-
matcher låtit bössorna gå runt och detta 
initiativ har givit nästan 4000 kronor. 

Dessa gemensamma insatser kryddat med 
många generösa alebors välvilja att skänka 
allt från 20 kronor till tusenlappar har 
gjort det möjligt att ännu en gång säker-
ställa en viktig verksamhet för de som har 
det allra svårast.

Det fortsätter att strömma in bidrag till 
"Europas fattigaste" och dessa kommer att 
utgöra en bra grund för nästa års insam-
ling. Vill ni vara med redan och bidra 
redan nu är det självklart möjligt, märk 
inbetalningen "Moldavien". Årets insam-
ling avslutar vi 10 juni och ni kan se sum-
meringen på alekuriren.se.

Tillsammans har vi visat att vi bryr oss och 
att vi gör skillnad när vi drar åt samma 
håll. Vi kommer efter sommaren att åter-
rapportera om hur årets lägerverksamhet i 
Moldavien fungerade. 

Nolskolan


