VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018
Informationen i årsberättelsen speglar en del av HOPE587s verksamhet.
Ett år som tydligt visar att vi tillsammans kan göra så mycket. Styrelsen
för HOPE587 har under 2018 bestått av Anneli Johnsson, Maria Thelin,
Louice Håkansson och Timmie Johnsson. Suppleanter har varit Cecilia
Thuvesson och Robin Thuvesson. Under året har Maria Thelin varit
timanställd. Verksamhetens åtaganden har varit riktade till Ukraina och
Zambia. Under året har det skett utskick till medlemmar i form av
nyhetsbrev samtidigt som hemsidan uppdaterats och även HOPE587s
Facebook och Instagram.
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UKRAINA
SAMARBETSPARTNER: ORGANISATIONEN CEREBRAL PARES I KIEV ÄR VÅR
SAMMABRETSPARTNER I UKRAINA. FATTIGDOMEN ÄR PÅTAGLIG I
UKRAINA OCH EXTRA SVÅRT DRABBADE ÄR DE SOM HAR EN
FUNKTIONSNEDSÄTTNING.
MÖTESPLATS
HOPE587 är ensamma om att ge ekonomiskt bistånd till Cebral Pares. Vi har nu
arbetat tillsammans i 18 år och i dagsläget når vi över 500 familjer. Hjälpen riktas
främst till utsatta barn och ungdomar. Cebral Pares drivs av Luidmyla Matislyska.
Hon själv kommer från mycket enkla förhållanden, så organisationen är helt
beroende av HOPE587s finansiering för att kunna bedriva verksamheten. Luidmyla
berättar om hur viktigt hjälpen från Sverige är och att sammarbetet gör det möjligt att
erbjuda hungriga människor mat och sjuka mediciner.
Det finns en samlingslokal för mat och gemenskap. När ett barn med en
funktionsnedsättning föds så är det inte ovanligt att mamman blir ensamstående,
samtidigt som fördomar i samhället mot personer med funktionsnedsättning är
utbrett. Detta tillsammans med ökande priser och en svag valuta underlättar inte
situationen för dessa familjer. Många är mycket ensamma, samtidigt som de går
hungriga.
Varje lördag är samlingslokalen öppen. Den fungerar lite som ett soppkök och hit
kommer varje vecka cirka 75 personer för att få äta ett mål mat. Cebral Pares
erbjuder också bibelstudier i samband med måltiden och många deltar även i detta.
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MAT OCH MEDICINER
HOPE587 bekostar inköp av mat och mediciner som delas ut till behövande familjer.
Luidmyla har några medhjälpare. Då de har någon form av funktionshinder så är det
nästintill omöjligt för dem att få en vanlig anställning, men tack vare HOPE587s
ekonomiska bidrag kan Luidmyla ersätta dem för deras arbete. De är i stort behov av
detta då de kommer från fattiga förhållanden och själva har mycket svårt att förändra
sin livssituation. Deras uppgifter består bland annat av att bistå Luidmyla när hon
handla in och distribuera matpaketen. De fungerar också som personliga assistenter
för familjer som behöver det.
Varje månad kan Cebral Pares köpa överbliven mat till ett billigt pris från en lokal
butik. All mat sorteras och de dåliga delar slängs och resterande blir till matpaket
som delas ut till de många familjer som vi hjälper.
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HUMANITÄR HJÄLP
I oktober lämnade åter en lastbil Göteryd, fylld med humanitär hjälp som lämnades
av i Kiev, Ukraina.

Från och med oktober 2018 har vi tillfälligt fått stänga klädinsamlingen en tid
framöver, då vi har fullt i våra lokaler. Lämna gärna till Lagadalskyrkans Second
Hand i Strömsnäsbruk, eller Pingstkyrkans Second Hand i Älmhult istället.

Så här skriver Karl-Henrik Wallerstein om sin första resa till Ukraina i höstas:
"Vill du vara med?" Jag fick frågan av Anneli Johnsson om jag ville följa med till
Ukraina och jag började fundera. Här står jag som präst och talar om
missionsbefallningen och att vi ska älska alla människor och så har jag inte varit ute
på någon enda missionsresa i hela mitt kristna liv. Det måste bli ändring om jag skall
framstå som trovärdig. Sagt och gjort. Jag följde med HOPE587 i höstas och fick en
liten inblick i hur Jesus Kristus kan göra under. Det som berörde mig på ett speciellt
sätt var mötet med en familj i Kiev där mannen är förlamad och kvinnan har en
funktionsnedsättning. De har tre små barn och deras lägenhet är bokstavligt talat ett
råtthål. Vi fick göra en liten god gärning genom att ge dem mat och så har jag och
Robert Håkansson samlat in kollekt så att HOPE587 kan bygga en isolerad vägg mot
den kalla vinterkylan i deras lägenhet. På nationaldagen i år hoppas jag få med mig
två snickare från Sverige på en resa dit där de kan renovera deras lägenhet. Jag
som arbetar i Svenska Kyrkan har mycket att lära av HOPE587. Det underbara med
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mission är att det driver kyrkan utåt och gör att kyrkan blir fokuserad på sitt
huvuduppdrag. Samtidigt driver mission också kyrkan inåt och gör så att kyrkan
börjar be till Jesus om kraft. På frågan som Anneli ställde: "Vill du vara med?" så kan
jag nu uppmana människor att "Var med och stötta HOPE587"! Till sist vill jag önska
dej som läser detta att Gud välsigne dig!

Vi har ständigt nya personer som reser med oss till Ukraina. Lyssna gärna till Lena
Helgesson och Linda Persson när de berättar om deras resa i våras:
https://www.facebook.com/hope587tft/videos/2015148008527827/
https://www.facebook.com/hope587tft/videos/2016919361684025/
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ZAMBIA
SAMARBETSPARTNER: VI JOBBAR TILLSAMMANS MED BEIT CURE
HOSPITAL I LUSAKA SOM ÄR ETT BARNSJUKHUS. DE UTFÖR
LIVSOMVANDLANDE OPERATIONER FÖR UTSATTA BARN MED OLIKA TYP
AV FUNKTIONSNEDSTÄTTNINGAR.
UTBILDNINGCENTRET – TRAINING CENTER
Efter fyra års arbete har från visionen om byggnaden gått från dröm till verklighet och
nu står nu byggnationen klar och används för fullt till att utbilda vårdpersonal. Totalt
har vi varit tre organisationer som bidragit till och invigningen ägde rum i början av
året.
Under sommarresan fick vi från HOPE587 vara med på ett av det allra första
examensfirandet. Några mycket glada undersköterskor har under ett halvår fått en
gedigen utbildning i vård och omsorg.

Juli 2018
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HANDHYGIEN
När vi var på plats undevisade vi i grundläggande hygienrutiner inom vård och
omsorg. Efter avslutad undervisning bidrog HOPE587 med handspritsbehållare och
handsprit. På en av bilderna ser ni en glad avdelningschef, Juliane Hachaambwa. Så
här säger hon om vikten av att kunna möta de grundläggande hygienrutinerna på ett
sjukhus:
Låt mej börja med att säga ett stort och varmt tack för handspriten och behållarna till
dem. Vi uppskattar verkligen dem och det betyder mycket för oss att kunna sprita
våra händer på våra kliniska områden eftersom de har minskat infektionsrisken hos
oss på Beit Cure Hospital här i Zambia. Vår vårdpersonal kan nu ha en god
handhygien då handspriten är uppsatt på flera ställen i sjukhuset. Det betyder mycket
för oss som ett sjukhus eftersom handhygien är det viktigaste verktyget för att
förebygga spridning av infektioner och det ger oss möjlighet att skapa en säkrare
miljö för vår personal och våra patienter. .Det finns fortfarande behov av fler
handspritsbehållare på sjukhuset och vi behöver cirka 10 stycken till. Vi är verkligen
tacksamma för det ni kan undvara och för er hjälp med dem vi redan fått.
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VERKSAMHETSCHEFEN PÅ BEIT CURE BERÄTTAR OM DET NYA CENTRET
När det gäller träningscentret är det glädjande att låta er veta att det används för att
vidareutbilda personalens, både läkare och sjuksköterskor. Under året som gått har
vi köpt ett online-system där sjuksköterskor nu ska få årliga fortutbildningar för att få
mer kompetens och licenser.
Arbourcare Health använde träningscentret för utbildning av undersköterskor som en
tilläggstjänst till vårt uppdrag under 2018.
Utbildningscenter klassrummen tjänar nu också som plats för utbildning av
sjuksköterskor och sjukvårdspersonal som kommer från den Centrala och Södra
Provinsen. Detta är en del av den nationella strategin för att utrusta vårdpersonal
med inriktning öron-näsa-hals så att de effektivt kan diagostisera sjukdomar kring
öron, vilka vi kan behandla genom öronläkare som utgår från Beit CURE Hospital.
Vår medicinska personal har nu genom träningscentret också fått ett ändamålsenligt
konferensrum för pågående möten och fortbildning, vilket är en stor hjälp för dem.
Tack till alla givare som hjälpt till att göra denna dröm till en verklighet för säkrare
vård av våra patienter.

När vi frågade Steve om det fanns något speciellt
som HOPE587 kunde bidra med kom hade han en
specifik önskan, de ville gärna få biblar. Han
berättade att de på sjukhuset börjar varje morgon
med bibelläsning på respektive avdelning och att han
önskade att alla fick var sin egen bibel. Vi kunde när
vi var på plats i våras dela ut sextio biblar och
resterande sextio kommer att delas ut till våren 2019.
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I år gjorde Filip Hult sin första resa från Sverige till
Zambia. Det är inte bara vårdpersonal som behövs
på ett sjukhus utan även bra hantverkare, vilket
Filip är. Stort tack till Stenbrohults Församling som
bidrog till hans resekostnader.

EMPOWERING WOMEN
Genom projektet Empowering Women ges mammor som följer med sina barn till
sjukhuset möjlighet att på olika sätt ta sig ur fattigdomen. Ansvariga för projektet är
pastorsparet Harold och Namangolwa Haamumba som tillsammans arbetat på
sjukhuset sedan starten år 2006. Sjukhuset genomför cirka 1600 operationer varje år
vilket innebär att pastorsparet kommer i kontakt med hundratals kvinnor som tar med
sina barn till sjukhuset för att få hjälp. De flesta av mammorna kommer från fattiga
och svåra förhållanden. Under årens lopp har Harold och Namangolwa sett att mat är
en utmaning för mödrarna, vilket påverkar barnens tillfrisknande och tillväxt. De har
inte heller råd att köpa obligatoriska skoluniformer eller skor till sina barn.
Detta är grunden till Empowering Women där vi arbetar för att styrka dessa mammor
och hjälpa dem att skapa en väg till självförsörjning.
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Matilda var en av mamma som förra året fick hjälp med en symaskin från HOPE587.
Året därpå besöker vi henne och då har hon jobbat hårt och sparat pengar på sin
förtjänst. Detta har gett resultat och Förutom att fortsätta sy har hon också startat en
typisk zambisks affär.

KYCKLINGPROJEKTET
Kycklingprojektet är uppstartat, äggkläckningsmaskinen på plats och familjer har
börjat ta emot kycklingar. Uppstarten med projektet har tagit längre tid än med
uppstarten på grund av svårigheter att hitta en äggkläckningsmaskin, samtidigt som
Harold fick omarbeta strategin med överlämnandet och invänta att kycklingarna växte
till sig lite innan de kom till sina nya ägare. Detta för att säkerställa att kycklingarna
skulle överleva när de var nykläckta.
Samarbete med Harold Haamumba fungerar mycket bra och det är på hans gård
kycklingar föds upp. Harold utbildar mammor hur de tar hand om och föder upp nya
kycklingar för att de sedan i sin tur ska bli självförsörjande och sälja kycklingar och
ägg vidare.
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“Jag är villig att gå en extra mil för dessa mödrar så att de får möjlighet till ett bättre
liv. Det är därför vi finns till, för att hjälpa andra.”
-
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Pastor Namangolwa Haamumba

SKJUTS TILL SJUKHUSET
Harold skrev till oss och sa att ”vi har så många barn som behöver operation,
närmare bestämt hundra barn. De bor i Laupula och det kostar cirka 500 kr per
barn/mamma för att de ska kunna komma till sjukhuset för att få en operation. Vi har
bussen och chaufförerna.”
Här fick HOPE587 vara med och betala två bussar och 45 barn har hitintills fått en
operation. De andra ska få sina operationer under 2019 och vi hoppas självklart på
att få vara med och bidra med transportpengar.
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Goodson är en tioårig pojke från Luapularegionen i Zambia. Han är född med svår
klubbfot, som har gått obehandlad. När han var
tre var han nära att få den vård han behöver,
hans farbror Blackwell berättar: "När han var
tre år gammal hörde vi om en specialistkirurg
som besökte ett lokalsjukhus som kunde
operera Goodson. Men när vi kom till sjukhuset
hade kirurgen redan åkt vidare. Eftersom vi
inte möjlighet att betala transporten för att ta honom till nästa sjukhus som kirurgen
befann sig på, så vi gick hem.
Goodson mormor försökte läka benen med inhemsk medicinering och traditionella
örter, men hans ben ändrades inte i alla fall, berättar Blackwell.
Lyckligtvis fick familjen höra talas om en mobilklinik, som CURE hade vid en lokal
kyrka cirka 15 km från deras hem. Den cyklade hela vägen dit och Goodson blev
omedelbart bokade för att komma in till en operation på Beit CURE Hospital.
Några dagar senare efter att kliniktransporten arrangerades i samarbete med
HOPE587, började den långa vägen till Lusaka. Blackwell berättar att de plockades
upp runt klockan fyra på morgonen och de till slut kom fram till Lusaka runt klockan
sju på kvällen.
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När de nått sjukhuset visade de oss vart vi skulle sova och vi fick mat, berättar
Blackwell. Vi är tacksamma för allt har gjort för oss på Beit CURE Hospital och till
HOPE587 som hjälpa oss att komma dit.
Goodson går i klass fyra och säger att han vill jobba som läkare när han blir stor. Var
gärna med och be för Goodsons tillfrisknande efter operationen.

Joshua kom också till Beit Cure med hjälp av
bussresan. Han är 14 år och innan han hade
träffat Beit Cure trodde han och hans
föräldrar att det inte fanns något att göra för
att hjälpa honom med hans ben. Nu är han
opererad och fått hjälp med rehabilitering.
Be gärna för Joshua.
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SVERIGE
KONFERENS I JUDDHULTSGÅRDEN
I våras följde Lena Helgesson med oss till Ukraina och i oktober hade HOPE587
glädjen att få presentera hennes son Jonas Helgesson som var på besök i
Juddhultsgården. Såhär skriver Jonas om sig själv: Jag heter Jonas och är uppvuxen
i Göteborg men bor numera utanför Malmö, i trakterna där det luktar traktor. Jag har
hunnit bli 40 år gammal och är gift med Hanna och har två barn. Jag arbetar som
föreläsare, ståuppare, skribent och författare. Det jag gör är helt enkelt att berätta om
mitt liv. I den affärsidé jag visade för ”skatteverks-kvinnan” stod det att jag skulle sälja
mig själv. Rakt på sak men ändå sant.

Jonas senaste bok ”Det är i alla fall tur
att vi inte är döda”
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Juddhultsgården

GENERELL INFORMATION
HOPE587 är en hjälporganisation på kristen grund. Vi värnar om människor- de
trasiga, de fattiga, de ensamma och barnen är viktiga för oss. Vi arbetar i två
geografiska områden: Ukraina och Zambia. Vi jobbar tillsammans med människor
som bryr sig om barns rättigheter och har ett hjärta för de som är drabbade av
fattigdom och orättvisor.

BUTIKER OCH PLATSER MED INSAMLINGSBÖSSOR 2018
Willys, Älmhult
ICA nära, Strömsnäsbruk
Mataffären, Arkelstorp
Jeansbolaget, Älmhult

MEDLEMMAR
År 2018: 82 medlemmar

Medlemsavgift: 100 kr/år

KYROKOR OCH ORGANISATIONER VI BESÖKT UNDER 2018
Öppna Famnen, Strömsnäsbruk

Hagakyrkan, Markaryd

Svenska Kyrkan, Hallaryd

Svenska Kyrkan, Ljungby

Missionskyrkan, Älmhult

Ivla Café Bytesplatsen, Hamneda

Saron Trånget, Hishult

ÖVRIG INFORMATION
Från och med 2019 avslutar Maria Thelin sin timanställning som hon har haft för sitt
arbete med den ekonomiska redovisningen på grund av studier. Maria kommer
fortsätta vara en del i HOPE587 på ideell basis.
Under 2019 kommer allt arbete för HOPE587 att igen vara ideellt.
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AVSLUTANDE ORD FRÅN ORDFÖRANDE
De tysta hjältarna som aldrig kommer att få ta del av världens applåder eller
rikedomar, det är alla de föräldrar som dag och natt, år ut och år, in tar hand om sina
barn som föddes med en funktionsnedsättning. I Ukraina och Zambia får de ingen
hjälp ifrån samhället världens ögon och hjälpen är nästintill omöjlig att tillgå. Hur orkar
föräldrarna har jag frågat mig själv tusentals gånger. Varför finns detta lidande på vår
jord? Frågan har inget enkelt svar. Vi föds med en fri vilja att göra gott eller ont och
så länge det finns barn i vår värld som lider så behöver du och jag ta vårt ansvar att
dela med oss till våra medmänniskor.
Efter 18 år har jag fått se mycket lidande och fattigdom. Man känner sig otillräcklig.
Då kom en påminnelse från en av mina närstående som sa: ”Anneli när vi har sett
måste vi göra något för just den personen”.
Ett av mina fina minnen detta år var Alexanders lilla dotter fick äta en klämmis för
första gången. Hur hon sakta men säkert smakade på den goda frukten. Jag lever i
ett av världens rikaste länder och att stanna upp och dela med sig av det oerhörda
överflöd vi har, hjälper mig att orka lite till för de fattiga och utslagna barnen i vår
värld.
I agenda 2030 som många länder står bakom kan vi läsa att mål nummer ett är att
avskaffa all form av fattigdom överallt och mål nummer två är att avskaffa hunger.
Kan vi åka till månen så borde ju detta vara ett mycket, mycket enkelt uppdrag.
Vi från HOPE587 vill visa på Guds kärlek i handling och jag vill rikta ett stort tack till
er alla som är med oss.
Vänliga hälsningar, Anneli Johnsson
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FÖR EKONOMISK REDOVISNING HÄNVISAS TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Adress: Kråkeryd 7819, 343 96 Hallaryd
Telefon: 070 541 21 07
E-post: info@hope587.se
www.hope587.se
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