HAND i HAND
Vi kallar vår förening Hand i Hand därför att
våra hjälpsändningar inte passerar några mellanhänder. Vi har personlig kontakt med mottagarna och får på så sätt bekräftat att sändningarna når fram. Föreningen är politiskt och
religiöst obunden och har till syfte att, utan
mellanhänder eller vinst, förmedla materiellt
och ekonomiskt stöd till institutioner, organisationer eller samfund i Baltikum. Föreningen
verkar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
mellan länderna.
Vi samlar kontinuerligt kläder, skor,
sängkläder och leksaker. Vid ett flertal tillfällen har vi erhållit ekonomiskt bistånd
från exempelvis kyrkorna i Söderhamn.
Dessa pengar har då gått till öronmärkta

Alla kan vara med
Man kan vara aktiv. Det betyder att man hjälper till
att sortera och packa det som ska skickas. Man kan
också vara med som stödjande medlem. Det kostar
150 kronor per år, pengar som oavkortat går till
verksamheten, där frakten utgör en stor kostnad.
Medlemmar som besöker specialskolan bekostar
resan själva.

Solidaritetsföreningen

HAND i HAND

projekt på Specialskolan. Material till fritidsaktiviteter, upprustning av ett musikrum eller en teveapparat till flickornas
internat är några exempel.

Kontakta oss om du vill vara med och hjälpa:
Anita Eriksson
Ann-Christine Öquist
Sandra Bergman
Lilian Meijer
Eva Wastenson
Gerd Sidén Strandberg

070-2964666
070-7909388
0270/145 89
076-2980986
073-3322178
070-8867706
076-1173250

www.hjalm.org/handihand/

Hand i Hand BG. 479 - 4988

Specialskolan i Dzelzava
Specialskolan/internatet för barn med olika
funktionshinder, ligger mitt i Lettland,
i orten Dzelzava, ett par mil från staden Madona. I skolan finns omkring 90 barn och
ungdomar i åldrarna två till arton år. Barnens svårigheter varierar från fysiska handikapp till lättare utvecklingsstörningar
och/eller sociala handikapp. De flesta kommer från fattiga hemförhållanden.
Skolan har elva klasser. En klass för varje
årskurs. En förskola för yngre barn finns numera. Barnen går elva år i skolan. De två sista
åren är yrkesinriktade. För pojkarnas del är
det snickerier som gäller och flickorna lär sig
enklare hushållssysslor. På senare tid har
även en konditorutbildning tillkommit.

Specialskolan i Dzelzava.

Vi besöker skolan.

Besök från Lettland

Vi gjorde vår första resa den 9 maj 2000. I en
minibuss fullpackad med kläder, skor och leksaker anlände vi till specialskolan, där vi tillbringade tre dagar.
Vi fick en god inblick i barnens vardag och knöt
kontakter med både barn och personal. Trots att
de materiella behoven är jättestora, upplevde vi
ändå mycket positivt. Kontakten mellan barn och
personal är varm och kärleksfull. Det som brister i
det materiella, kompenseras med fantasi och uppfinningsrikedom. Samma år i september gjorde vi
ännu en resa och med i bagaget hade vi bl.a en
tvättmaskin. Fram till dess hade man endast haft
en tvättmaskin!
Under åren har vi besökt skolan många
gånger. Fler än 50 medlemmar har varit med
på våra resor. När vi kommer till skolan är
det som vänner och när vi lämnar barnen och
personalen tar vi med dem i våra hjärtan.

Vid flera tillfällen har vi bjudit personal från
specialskolan i Dzelzava till Sverige. Under
några dagar har de besökt skolor och institutioner i Hälsingland. De har åkt tillbaka fyllda
av idéer.

Vi säger adjö för den här gången.

Vi har köpt kubbspel till barnen.

Liga, Lilita och Anita, personal på besök i Sverige.

