
Hej faddrar och bidragsgivare
  
Nu har det gått en vecka sen vi, iklädda sandaler och shorts, landade hemma igen. Från 30˚c till -8˚c.  
Tiden går, som alltid, alldeles för fort.
  
Mycket känslor 
Det var mycket känslor när vi träffade våra barn från projektet. Pga pandemin, träffades vi i små grupper om  
5-8 personer. Alla var överens om att våra generösa matpaket har gjort stor nytta. Hjälpen har inte bara hjälpt 
människor ekonomiskt utan även mildrat den psykiska ohälsan. Den psykiska ohälsan är ett stort problem då 
dagavlönade arbetare inte får komma ut och därmed förlorar de möjligheten till sin inkomst. Våld i hemmet har 
ökat och många män har lämnat sina barn och fruar. I slutändan står kvinnor med sina barn o söker vår hjälp. 
 
Vi genomförde det som vi hade kommit för
Efter ca 5 dagar tillsammans med dessa människor, där man fick ta del av deras berättelser och höra om deras 
ångest och oro, blir man själv väldigt påverkad och även jag själv (Ruki) kände att jag behövde lite avstånd.  
Men vi var kvar o försökte genomföra det som vi hade kommit för. Det är tydligt att våra barn och deras familjer, 
efter många års stöttningar,  har fått det mycket bättre än de som bor runtomkring.
 
Alla har vi problem på olika nivåer och på olika sätt, men utan försörjning är det inte lätt att leva. Kvinnornas tårar 
och bekymmersamt ansikte gör ont i mitt hjärta. Det var då skönt att ha Ola vid min sida för att få stöd vid dessa 
stunder.
 
Skolorna öppnar igen 
Skolorna börjar så smått komma igång, liksom universitet och högskolor. Igång starten sker dock succesivt och man 
går  varannan vecka eller varannan dag. 
 
Utökat fadderverksamheten
Tack vara vårt samarbete med Arom-dekor Kemi AB, har vi utökat vår fadderverksamhet och vi har nu 83 barn 
som får vår hjälp . Vid nyår planeras ett nytt matpaket till våra familjer.
 
Vi från styrelse önskar er GOD JUL och GOTT NYTT ÅR. 
Med många Jul o Nyårs hälsningar 
Ola o Ruki Dahl
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