VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019
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 2019 bestått av Anneli Johnsson, Eva-Lena
Arnesson, Louice Håkansson, Robert Håkansson och Timmie Johnsson.
Suppleanter har varit Maria Thelin och Cecilia Nilsson. Verksamhetens
åtaganden har varit riktade till Ukraina och Zambia. Under året har
händelser och nyheter publicerats på hemsidan, Facebook och Instagram.
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UKRAINA
SAMARBETSPARTNER: ORGANISATIONEN CEREBRAL PARES, KIEV
HUVUDANSVARIG MEDARBETARE: LUIDMYLA MATSILYSKA
MÖTESPLATS
HOPE587 är ensamma om att ge kontinuerligt ekonomiskt bistånd till Cebral Pares. Vi
har nu arbetat tillsammans i 19 år och vi hjälper över 500 familjer där någon i familjen
har cerebral pares. Organisationen är helt beroende av HOPE587s finansiering för att
kunna bedriva verksamheten. Luidmyla berättar hur viktig hjälpen från Sverige är och
att samarbetet gör det möjligt att erbjuda hungriga människor mat, mediciner och en
plats att mötas på.
När ett barn med en funktionsnedsättning föds är det inte ovanligt att mamman blir
ensamstående, samtidigt som fördomar i samhället är utbrett mot personer med
funktionsnedsättning. Detta tillsammans med ökande priser och en svag valuta
underlättar inte situationen för dessa familjer. Flertalet är mycket ensamma, samtidigt
som de går hungriga.
Varje lördag är mötesplatsen öppen och då samlas runt 80 personer och har
bibelstudier, äter lite gott och delar gemenskapen med andra i samma situation. Under

MAT OCH MEDICINER
HOPE587 bekostar inköp av mat och mediciner som delas ut till behövande familjer.

ZAMBIA
SAMARBETSPARTNER: BEIT CURE HOSPITALS BARNSJUKHUS I LUSAKA
HUVUDANSVARIG MEDARBETARE: STEVE HITT, VERKSAMHETSCHEF
HAROLD HAAMUMBA, ANSVARIG PASTOR

BUSSTRANSPORT
HOPE587 är sponsorer till busstransporter för barn som inte har möjlighet att komma
till sjukhuset för operation. Hope Loveness, på bilden nedan, är en av de 75 barn
som fått hjälp med busstransport tillsammans med en förälder till sjukhuset där de får
en livsomvandlande operation. Ett nytt liv utan utanförskap och mobbing.

Hope Loveness

HOPE LOVENESS LIVSHISTORIA
När Hope föddes gömdes hon för sin mamma. Hon var svårt missbildad och
vårdpersonalen var oroliga för hur Hopes mamma skulle agera men mamma Gloria
envisades med att få se sitt lilla barn.
”Dom visa henne för mig och när jag tittade på henne trodde jag att hon hade ett sår
på sitt högra ben, att hon blivit skadad vid förlossningen. Jag tittade närmare och
insåg att hennes högra ben var kort och att det vänstra benet var böjt.
Hope föddes med klumpfot på vänster fot och hennes högra ben slutar strax ovanför
knäet. Gloria fick ta sitt barn till ett större sjukhus och kanske de kunde hjälpa henne.
Efter 13 omgångar med gips på foten, gav personalen upp och sa sorgset att de inte
kan hjälpa henne. Redans om femåring har hennes liv varit mycket hårt. I byn där de
bodde hade man aldrig sett ett sådant barn och folket skrattade åt dem och mobbade
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dem. Det tycktes som om Hope aldrig skulle få hjälp men här fick vi vara en del I
hennes hjälp. HOPE587 gjorde det möjligt före henne och mamman att åka till
sjukhuset.
På länken nedan kan du se hur hon dansar och hoppar!
www.facebook.com/curezambia/videos/476301699743033/?t=13
PATIENTBOENDE
Vi frågade som vanligt de ansvariga på sjukhuset under resan 2019 hur vi kan vara
till bästa hjälp. Steve Hitt, verksamhetschefen på sjukhuset sa: ” Vi vill bygga ett
patientboende för barn och föräldrar för de som kommer långt ifrån. Där får de stanna
en vecka eller längre för uppföljning efter operationen. I patientboendet kommer
också socialarbetare jobba för att erbjuda föräldrar och barn samtal och hjälp att bli
självförsörjande när de kommer hem.
Åter i Sverige gjorde HOPE587 en ansökan till Sven Hööks Stiftelse som bidrog med
50 000 kr till projektet och vidare kunde HOPE587 stötta med 50 000 kr från
allmänna kassan. Totalt 100 000 kr kunde HOPE587 bidra med under år 2019 och
tillsammans med andra gåvogivare världen över meddelade Beit Cure att pengarna
för hela projektet nu är insamlat. Planen är att påbörja byggnationen av
patientboendet under våren 2020. På bilden ser ni tomten där patientboendet
planeras att byggas.

Från vänster: Robert Håkansson, Steve Hitt, Anneli Johnsson och Hanna Wallerstein
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RESEBERÄTTELSE 2019 ZAMBIA AV HANNA WALLERSTEIN
”Jag upplevde resan till Zambia som något utöver det vanliga! Det var en helt fantastisk
resa som förvandlat mitt liv! Att få träffa alla dessa människor som lever i en så fattig
miljö, men som ändå bär på en sådan glädje, kärlek men framför allt ett hopp som jag
inte har fått se på någon annan plats. Det var en helt fantastisk resa som jag aldrig
kommer att glömma!” Hanna Wallerstein
TANDVÅRD
Ett av inslagen på barnsjukhuset under vårresan var tandvård till
barnen och utbildning i hur man borstar sina tänder och självklart
fick alla varsin tandborste och tandkräm.
HANDSPRIT
HOPE587 har sponsrat barnsjukhuset med handsprit under hela
2019.

EMPOWERING WOMEN
Genom Empowering women kan vi hjälpa kvinnor att bli självförsörjande. Ett gammalt
utslitet ordspråk är ” Ge fiskaren ett metspö och lär henne att fiska” och det är så vi
jobbar med Empowering women. Våra medarbetare i projekt som vi genomför med
Empowering women är pastorsparet Harold och Namangolwa Haamumba som båda
jobbar på barnsjukhuset Beit Cure, Lusaka. Bland annat arbetar vi tillsammans med
kycklingprojektet.

Harold och Namangolwa Haamumba tillsammans med sina fyra barn.
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KYCKLINGPROJEKTET
Uppföljande hembesök av projektet empowering women där vi fick vara med och
besöka familjer som får kycklingar.

RESEBERÄTTELSE 2019 ZAMBIA AV HANNA RUDERSTAM
”Resan till Zambia med Hope 587 var första gången jag åkte
på en missionsresa. Det som slog mig mest under resan var
att trots att personerna jag träffade ägde i princip ingenting
utstrålade de sådan glädje och gemenskap. Jag önskar att
det skulle vara så i Sverige också. Tron var en självklar del
av vardagen på ett sätt som jag aldrig upplevt tidigare. Alla
var otroligt glada över den hjälp de fick. Vi fick vara med och
köpa några plaststolar till ett lokalt BB och glädjen bland
barnmorskorna för dessa stolar var helt obeskrivlig. För mig
var det såklart väldigt häftigt att få resa till Afrika och se ett nytt land men det var också
en resa på insidan där jag insåg vilken tur vi har som har fått födas i Sverige med alla de
möjligheterna vi har här!” Hanna Ruderstam
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EXTREM TORKA
Bild från skörden våren 2019. Skörden är uttorkad och det blir ingen ny mat för nästa
år. Zambia kommer att drabbas av en hungersnöd, säger vår medarbetare pastor
Harold. Bilden tog vi på väg ut till byn där vi fick följa upp kycklingprojektet.

“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.”
Citat av: Pastor Namangolwa Haamumba
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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 2019
Willys, Älmhult
ICA nära, Strömsnäsbruk
Jeansbolaget, Älmhult
Mataffären, Arkelstorp

MEDLEMMAR
År 2019: 78 medlemmar

Medlemsavgift: 100 kr/år

KYROKOR OCH ORGANISATIONER VI BESÖKT UNDER 2019
Kvinnofrukost i Betel, Ljungby
Svenska Kyrkan, Ljungby
Bygdegården, Hamneda
Diakonicentralen, Delary
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AVSLUTANDE ORD FRÅN ORDFÖRANDE
Först av allt vill jag tacka alla er som gör det möjligt för HOPE587 att vara en förlängd
arm ut i världen. Där vi konkret och snabbt kan hjälpa våra medmänniskor som många
gånger lider svår brist på mediciner och mat.
Jag vill gärna skicka med ett boktips till er alla som heter Factfullnes, en bok som är
skriven av Hans Rosling. Han var läkare och professor i internationell hälsa vid
Karolinska institutet och i boken visar han på de framsteg som har skett i världen för
att bekämpa fattigdom. Boken var hans inlägg i kampen mot den förödande globala
okunskapen. Boken hyllades av både Melinda och Bill Gates.
Du kan konkret se hur det ser ut i olika länder när det gäller levnadsstandard på
Gapminder, https://www.gapminder.org/dollar-street/matrixj
Zambia finns inte med men landet har liknande levnadsförhållande som Zimbabwe.
I Bibeln påminner Gud oss cirka 2000 gånger att vi ska ”göra gott” mot varandra.
Troligtvis ville Gud försäkra sig om att vi förstår hur viktigt det är!
”Dela din mat med den hungrige, erbjud den fattige och hemlöse husrum, ser du någon
som saknar kläder, så klä honom”. Jesaja 58:7

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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