
TACK!
Insamlingen till Europas fattigaste barn i Moldavien gav resultat

För femte året i rad genom-
fördes en insamling till förmån 
för Europas fattigaste barn i 
Moldavien. Med gemensam-
ma krafter har vi hittills lyckats 
få ihop 61 750 kronor. Målet 
var ca 55 000 kronor, men 
behovet är konstant akut och 
överskottet hjälper oss bara 
att hjälpa fl er. 

Redan i dagarna har den fat-

tiga kommunen Budesti inlett 
sitt arbete med att erbjuda de 
allra mest utsatta barnen en 
riktad insats i sommar. Vo-
lontärer från lokala myndig-
heter, socialtjänsten, skolor 
med fl era, arrangerar med 
hjälp av vårt bidrag ett som-
marläger för de 100 fattigaste 
barnen. Här erbjuds de mat, 
utbildning, positiva aktivi-

teter och en chans att repa 
mod. Samtidigt kartlägger 
socialarbetarna barnens si-
tuation, hemförhållanden och 
behov. Denna verksamhet 
saknar kommunen Budesti 
egentligen pengar till, men 
med pengarna från Ale och 
starka frivilliga krafter på plats 
i Moldavien kan lägret nu ge-
nomföras.

Återigen var det många bäck-
ar små som till sist gjorde det 
möjligt att få ihop de sista väl-
behövliga kronorna. Genom 
våra kontakter i Budesti kom-
mer vi få chans att rapportera 
om lägret längre fram och 
redovisa den konkreta nyttan 
med insamlingen.

Moldavien i allmänhet och 

Budesti i synnerhet är i stän-
digt behov av hjälp i olika 
former, därför stänger vi inte 
insamlingen. 

Vill du i något avseende bidra 
till Europas fattigaste barn 
sätter du in pengarna till Stöd-
föreningen Vaken, bankgiro 5344-
4923, märk "Moldavien".

DÄRFÖR BEHÖVER MOLDAVIEN VÅR HJÄLP:DÄRFÖR BEHÖVER MOLDAVIEN VÅR HJÄLP:
•  Traffi cking och handel med barn tillhör vardagen
•  Majoriteten av befolkningen lever i fattigdom
• Korruptionen är utbredd
•  Under sommaren får många föräldrar säsongs-

arbeten och barnen lämnas då ensamma hemma 
– i veckor!

• Skolgång är ingen självklarhet
•  Utanför städerna lever många ett ytterst primitivt 

liv
• Med utbildning står nästa generation sig starkare
• Krisen i Europa slår hårt mot de som redan låg ner

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

61 750:-61 750:-
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