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Oj, vad sommaren går fort förbi. Har vi hunnit med
allt vi hade tänkt oss eller är det saker som får vänta
till nästa år?
Här på Återvinningen har det varit en mycket hektisk
sommar. Folk har lämnat saker till oss som aldrig förr
och i butiken har vi haft ca 4 000 besökare. Många
har besökt vår anti trafficking utställning. Denna sommar har det till råga på allt varit väldigt lite folk som
har jobbat på KÅS. De som har jobbat har gjort ett
otroligt bra jobb och har verkligen fått slita för att kunna hålla verksamheten rullande.
Tack till alla som jobbat, lämnat saker och handlat.
Som du kan läsa längre fram i detta infoblad kan du
få hjälpa oss att hjälpa. Ta dig en riktig funderare på
om du skulle kunna lägga några timmar i veckan på
att hjälpa andra.
Ny samarbetspartner:
Vi har startat ett samarbete med ”Unga Maria” i Maria
Magdalenas församling i Stockholm. Under vecka 44
samlar de in kläder och allt som folk i stockholmsområdet vill skänka. Sakerna körs till oss och när ungdomarna skall göra en utlandsresa tar de med sig ca 15
m3 kläder som de delar ut på de orter de besöker.
I november kommer de att resa till Daugavpils i
Lettland och till några orter i Litauen.
Trafficking (människohandel):
Finns det något som jag kan göra för att förhindra
trafficking? Jag skulle vilja säga att vi kan alla göra
något åt detta. Ni som är faddrar, ni som skänker
saker, pengar till soppkök och matpaket etc. ni gör en
insats för att förhindra trafficking. Ni som har besökt
vår utställning vet att det finns fyra rum: ”Drömmen”,
”Mardrömmen”, ”Uppvaknandet” och ”Vägen framåt”.
Med er och vår gemensamma insatts kan vi hjälpa
människor att ta sig från det första rummet
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”Drömmen” direkt till sista rummet ”Vägen framåt” utan att de behöver passera de två mellersta rummen och utsätta sig själv för denna fruktansvärda
förnedring. Kan vi hjälpa med kläder, skor, förnödenheter, lite extra pengar
och hjälp till utbildning har vi räddat många. Din insats är mycket viktigare
än du många gånger tror.
Fadderverksamheten:
Det har kommit till några faddrar i sommar i och med ”Tjernobyllägret”.
Någon har redan skickat med ett paket med transporten till Vitryssland i
augusti. Glädjen från mottagarna i Vitryssland var mycket stor. Alla ni
faddrar gör en viktig insats.
Vi vill be er som ännu inte gått över till att betala via vårt bankgiro att göra
det Bg. 818-8773 det underlättar vårt arbete.
Vad betyder det för en familj att få lite extra pengar genom
fadderverksamheten?
Vi är en familj med en dotter, min fru är blind och jag har ledproblem.
Vi är mycket tacksamma för den hjälp som vi får genom fadderverksamheten. Pengarna gör att vi kan få
det lite lättare att få ekonomin
att gå ihop.
Av socialen får vi totalt ca 200§
per månad och ytterligare 25
Euro från Sverige. En annan
sak som betyder mycket för
oss är att det finns några
okända i ett annat land som
bryr sig om vår situation. Ibland
får vi en låda med mat och
andra saker från Sverige. Det
är en stor glädje för oss att
öppna lådan och se vad den innehåller. Vi har en liten trädgård där vi kan
odla lite men det är svårt, men vår dotter hjälper oss mycket. Jag har en
cykel med en kärra efter som jag ibland skjutsar min fru på. Huset vi bor i är
mycket dåligt och behöver renoveras. Vi har bara kallt vatten i huset och
toaletten är ute på gården. Trots allt har vi det bra och klagar inte. Vi tillhör
ingen kyrka men vi får ändå mycket hjälp genom hjälpsändningarna som ni
skickar. Det är så väldigt fina kläder, sängkläder och annat som vi är i behov
av. Vi har sagt många gånger ”Hur skulle vi kunna klara oss utan denna
hjälp”. Vi vill passa på att tacka alla givmilda personer och då speciellt de
som skickar pengar och presenter till oss.
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Ekaterina som är föreståndare för
soppköket i Kraslava (Lettland) skriver:
Vi ser att vår uppgift är att erbjuda både
fysisk och andlig mat för barnen. För oss
är det ett sätt att visa kärlek och omsorg
till våra medmänniskor och det är väldig
viktigt i det kristna livet. Vi tackar Gud och
er för att ni är en stor välsignelse för oss.
Våra barn i Kraslava har en möjlighet att
få lagad varm mat med efterrätt 2 gånger i veckan.
Vi har också bibelstudier, skapande verksamhet, kristna sånger och lek för
och med dem. 32 barn (3-16 år gamla) får mat genom församlingens arbete
i Kraslava. Nästan alla barn kommer från stora och fattiga familjer. Barnen
kommer från olika familjer, kulturer, de är olika i intellektet och uppfostran.
När barnen kommer, frågar de först efter mat. Många barn kan inte ens
dricka te hemma för te eller socker finns inte i deras hem. Det är viktigt att
de kan få mat men att de också har en plats att sitta i ett varmt rum, folk
som visar dem kärlek. Att någon tar sig tid att lyssna och prata med dem.
Väldigt ofta finns det ingen som väntar på dem där hemma. Föräldrarna
kanske dricker sprit och bryr sig inte om barnen. Vi kan hjälpa dem med läxor och annat som föräldrarna borde göra. På söndagarna kommer också en
del vuxna för att få sig en varm och vällagad middag. De som vill kan också
delta i söndagens gudstjänst och få en fin gemenskap på söndag eftermiddag. Arbetslösheten i Kraslava är mycket stor. De som vill och kan flyttar
utomlands för att få arbete. Kvar blir bara gamla människor och människor
med olika slags problem. Många mor- och farföräldrar får ta hand om barnen när föräldrarna flyttar. Många gånger orkar inte de gamla att ta hand om
barnen så de får klara sig själva. Ibland lämnar de gamla in barnen på barnhem eftersom de inte orkar mer.
Vi är mycket tacksamma att ni stödjer det väldigt viktiga arbete med pengar.
Det skulle vara omöjligt utan er hjälp.
Här är en grupp som syr väskor och annat
av gamla jeans från Återvinningen.

Du kan vara med och hjälpa till i detta
arbete genom att bidraga med pengar
bg. 5165-7559 märk ”soppkök”
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Vi behöver din hjälp
för att kunna hjälpa fler!
Från och med nu kan vi erbjuda dig att bli medlem
Du kan bli stödjande medlem och få löpande information om vårt gemensamma
arbete för att hjälpa människorna där fattigdomen är vardag.
Avgiften för 2014 är 200 kr. Skriv namn, adress, ev. e-mail.
Bg. 5165-7559 ”Medlemsavgift”

Frivilligarbetare till vår secondhandbutik
Vi behöver hjälp med att göra i
ordning inför öppethållandet, hålla
dammet borta från alla hyllor och
städa i allmänhet.
När butiken är öppen behöver vi hjälp
med att hjälpa kunderna tillrätta och
ta betalt (kassavan) för varorna etc.
Finns det någon som är speciellt
intresserad av kläder, böcker,
möbler, osv. finns det möjligheter att
hjälpa till på dessa avdelningar. Vi har ca 35 000 besökande per år.

Kaféet - Köket
Du vill kanske ta hand om kaféet när butiken är öppen. Här finns det alltid nybakade bullar och kakor, ibland är det bakelser. I köket finns det mycket du kan uträtta.

Övrig hjälp vi behöver
Är du duktig på att göra reportage, ge information om vårt arbete?
Kan du göra vårt informationsblad mer innehållsrikt med mer fördjupade
reportage?
Du kanske är bra på att samla in pengar, så att vi kan hjälpa fler?
Är du bra på att få tag på sponsorer för olika projekt i vårt arbete?
Ibland har vi stort behov av folk som kan hjälpa till med lite av varje:
Hjälpa till på lastbilen för att hämta och leverera saker, laga cyklar,
gräsklippare eller möbler. Du är kanske duktig på elektronik?
Hjälpa till att lasta hjälptransporterna. Vi lastar ungefär 8 långtradare per år.

Skolstartspaket
Barnens skolstart är en mycket stor utgift för barnfamiljerna, därför vill vi försöka få
fram så mycket som möjligt av det barnen behöver till nästa skolstart. Alla barn
måste ha ryggsäck och skrivmaterial. Ryggsäck 15-20 liter, 25-30 liter, reflexväst,
pennfodral med tillbehör, kritor, skriv- och ritböcker. Kostnad ca 350 kr. Vi tar med
stor tacksamhet emot gåvor till dessa skolstartspaket, material eller pengar.
Märk ”Skolstartspaket”
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Soppköken
I Lettland har vi soppkök på fyra ställen.
Det kostar ganska mycket pengar att driva dessa eftersom maten i Lettland kostar
ungefär lika mycket som i Sverige.
Till jul skickar vi pengar till Lettland och
Vitryssland så de kan köpa extra matpaket att dela ut till behövande. Matpaketen kostar ca 300 kr/st. Förra året
kunde de dela ut ca 400 matpaket.
Vill du bli bidragsgivare till soppkök och
matpaket går det bra att använda vårt
Bg. 5165-7559 märk med ”Soppkök”

Anti trafficking
Är du intresserad av att motverka trafficking (människohandel) och informera om vad varje människa kan göra
för att förhindra detta? Då skall du inte tveka utan hör av
dig till oss.
Vi behöver någon som kan visa vår utställningen när
secondhandbutiken är öppen och när det kommer grupper som vill besöka utställningen. Vi behöver också de
som vill gå till skolorna, ungdomsgrupper etc. och informera om detta. Vi kommer att ordna intern utbildning för
de som är intresserade.
Denna utställning är den första permanenta utställningen i Sverige och har rönt ett stort intresse. Utställningen
bygger på en vandringsutställning som utsatta flickor i
Moldavien har hjälpt till att sätta ihop. Till vår utställning har vi haft besökande
från Lettland och Vitryssland och de säger att den speglar verkligheten på ett riktigt sätt, men att verkligheten är mycket värre än man kan visa.

Julklappar
I oktober börjar vi packa julklappar, det är ett
otroligt trevligt jobb att få slå in julklappar till
ca 400 barn.
På vår hemsida under Projekt/Lettland hittad du
vad som skall finnas i paketen.
Även du kan få hjälpa till i ”tomteverkstaden”.

Lönen
Lön för ditt arbete blir i form av den mycket stora glädje du själv får av att hjälpa
andra. Och framför allt att se och känna glädjen från de som får del av hjälpen
som du hjälper till att få fram.
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Fadderverksamheten - en insats som gör skillnad
Redan 1997 började vi med fadderverksamhet i Lettland. Vi började i Daugavpils
men nu omfattar det flera platser i området Letgalien. 1999 utökades detta till att
också gälla Vitryssland och då i Brestregionen.
På dessa platser har vi sociala grupper som tar hand om hjälpsändningarna som
vi skickar och de har också kontakt med myndigheterna för att få fram vilka som
är i störst behov av hjälp. I dessa sociala grupper har vi i Lettland Irina Istratij och
i Vitryssland Elena Prokopshuk som har ansvaret för att ta fram familjer. De har
också ansvaret för att dela ut pengarna eller förnödenheterna som köps för pengarna.
Behovet av hjälp är väldigt stort så funderar du på att bli fadder, tveka inte utan
hör av dig så ordnar vi det. Vi har ingen som står på kölista utan vi, tillsammans
med dig, tar ut lämpliga personer.
Hur går utdelningen till?
Vi skickar pengar varje kvartal och då för tre månader åt gången. Irina respektive Elena får alla kuvert
som de delar ut till familjerna. I kuvertet finns pengar och ett kvitto som mottagaren måste skriva under och som skickas tillbaka till oss. En del familjer
får inga pengar utan de får förnödenheter i stället.
Irina och Elena har mycket bra kontakt med alla
mottagarna av hjälpen och de vet vad som behövs
och kan meddela oss om det är några speciella
behov som finns och då får ni som fadder också
reda på detta.
Familjer
Ni hjälper inte enskilda barn utan det är hela familjen ni stöder med era pengar. Finns det spritproblem (som det ofta gör) eller om man inte kan
hantera pengar får familjerna förnödenheter i stället för kontanter. Detta ombesörjes via våra kontaktpersoner.
Hjälp en flicka att kunna studera
Det är mycket viktigt att just flickorna får en ordentlig skolutbildning, i annat fall
ökar risken att flickorna blir utsatta för prostitution och trafficking. Vi har många
bevis på att denna hjälp har förhindrat att flickorna farit illa.
Pensionärer
Många av pensionärerna har det mycket svårt att få ekonomin att gå ihop.
I Vitryssland har en pensionär ca 6-700 kr/månad att leva på. Motsvarande siffra
i Lettland är ca 1 800 kr.

Ring 0227-149 90 och prata med Anders, eller kom och
besök oss så kan vi prata om det du vill hjälpa till med.
6

Kontakter med mottagaren
Du kan ha hur mycket kontakt du vill med ”din” familj. Några har dagliga e-mail-,
SMS- och skype - kontakter med varandra. Andra via brev, födelsedags– och julkort. Många skickar paket med hjälpsändningarna som går ca 8 ggr. per år från
Återvinningen. För detta tar vi en avgift av 100 kr/låda (banankartongsstorlek).
Många är de som har åkt med på resor, som vi arrangerar, för att hälsa på sina
fadderfamiljer/pensionärer/studenter.
Kommer pengarna verkligen fram?
En mycket berättigad fråga som vi tveklöst kan svara JA på.
Alla pengar du skickar till din fadder kommer fram utan något avdrag för administration etc. 100% av dina gåvor kommer fram.
Hur blir jag fadder?
Tänk först ut vem du vill hjälpa: familj, utbildning, pensionär. Vill du hjälpa någon i
Lettland eller Vitryssland? Hur mycket kan du tänka dig bidraga med per månad.
Det är bättre med en liten summa under längre tid än mycket under en kort tid.
Lämpliga summor kan vara:
Familj / student 200 - 500 kr/månad
Pensionär 150 - 300 kr/månad
Du bestämmer själv hur mycket du vill ge, varje krona är välkommen. Om ni vill
sluta att ge hoppas jag att ni vill tala om det 4-5 månader innan. Kanske kan vi
hitta någon ny givare. I annat fall får vi meddela mottagaren att det inte kommer
mera pengar.
Kontakta Arne Akervall 070-587 28 82 eller arne.akervall@telia.com

Babypaket på finskt vis
I Finland får alla nyblivna föräldrar en ”moderskapsförpackning”.
Värdet är ca 1 400 kr.
Vår önskan är att kunna få till liknande
lådor med begagnade kläder och utrustning. Det finns en mycket väl specificerad innehållsförteckning. I utrustningen
finns också en madrass som passar i
lådan för den går att använda som säng
den första tiden.
Detta får bli en utmaning för våra vänner som ute i bygderna tillverkar de fina babypaketen som vi idag kan
skicka över till Lettland och Vitryssland. Behovet är
mycket stort och alla som får dem är mycket tacksamma
för denna starthjälp i deras många gånger mycket svåra
situation. Om vi också kan komplettera med dessa lådor
vore det otroligt bra. Är ni intresserad kan ni få innehållsförteckningen av oss. Vi skall också försöka få tag på
liknande lådor som de har i Finland.
http://www.kela.fi/web/sv/mammaladan
7

Vill du ha ett informationsblad skickat till dig kan du meddela oss så får du
fyra nummer per år.
Du kan få det skickat med post eller via e-mail.
Meddela adressen till Arne Akervall
070-587 28 82, eller e-mail arne.akervall@telia.com
AVS. Kungsörs

Återvinning & Secondhand, Kungsgatan 42, 736 32 Kungsör
Organisationsnummer 87 85 00.0749
Tjernobylläger:
I somras arrangerades det 9:e Tjernobyllägret på Lärsätersgården utanför Kolsva.
I år kom det 26 barn med ledare från Vitryssland för att få uppleva en drömsommar i Sverige. En sommar fri från radioaktivitet, full av frisk luft, lek, näringsrik mat
och många kramar. Vill du veta mer om detta läger gå in på vår hemsida
http://tjernobyl.secondhandkungsor.se/
Vill du skänka pengar till nästa läger går det bra på bg. 139-7983
Det går också att SMS:a Tjernobyl100 till 72980 så ger du 100 kr till lägret
(kostnaden debiteras på din mobilfaktura).
Lärsätersgården:
I januari tog Centrumkyrkan över lägergården från distriktet. Vill du veta mer om
gården gå in på gårdens hemsida http://larsater.se/
(hemsidan är under uppbyggnad)
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Kungsörs Återvinning & Secondhand:
Besök oss gärna när ni har vägarna förbi. Om ni önskar få en guidad tur genom
hela vår verksamhet prata med någon i personalen.
http://secondhandkungsor.se/

Nr.
1
2
3
4
5
6

Datum
31-jan
13-feb
16-apr
21-maj
12-aug
27-aug

Mottagare
Vitryssland
Lettland
Lettland
Lettland
Vitryssland
Lettland

m3 Vikt antal kläd. Babypaket
85 13 ton 40 664
168
54 5,5 ton 23 816
0
39 4 ton
11 960
161
47 5 ton
13 520
0
85 18 ton 25 948
384
50 5 ton
14 456
100

Hjälptransporter: Vitryssland slutet av november, Lettland mitten av december.
Personresor: Till Lettland, nästa resa blir onsdagen den 2 oktober då blir det
80-års firande av församlingen i Daugavpils.
Är ni en grupp på max 7 personer som vill göra en studieresa till Lettland kan vi
ordna en resa som läggs upp enligt era önskemål.
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