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Påminnelse medlemsavgift
Du som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2007 får med detta utskick ett nytt
inbetalningskort.

Hälsningar från vår hedersmedlem
Hej!
Den 21 april 1992 åkte vi, Erik och jag, till Rezekne, Lettland för första gången. Nu, 15 år
senare har vi gjort 81 hjälpresor. Det blir mer och mer för varje gång, 2-3 lastbilar. Vi har allt
med oss; möbler, kläder, skor, porslin, leksaker, skolmateriel, olika saker till sjukhus och
pensionärshem. De ber om i stort sett allting. Dessutom har vi ordnat faddrar till ett stort antal
barn förutom att jag varje gång inhandlar matkassar på plats till några familjer. Vi har betalat
tandläkarbesök, läkarbesök och köpt medicin.
Det har gått åt mycket pengar, som jag har fått tigga ihop. Men det har lyckats och jag vill
gärna fortsätta. Eftersom behovet fortfarande är mycket stort där borta i Rezekne-Maltaområdet, folk frågar på hjälp, känns det fruktansvärt om vi måste sluta.. Risken är
överhängande, vi måste ut ur förrådet som kommunen har hållit oss med utan kostnad i ett
antal år. Det ska rivas och bostäder byggas. Den 1 oktober ska vi vara ute, men har
fortfarande grejer till många lastbilar kvar där och pengar till en bil, så det blir kärvt. Största
problemet är att vi inte kan få tag på ett nytt förråd. Kommunen har inget säger de och trots
olika andra försök är det alldeles omöjligt. Nu hoppas jag på ett under!
I vilket fall som helst, vi kör med två lastbilar i september. Ett litet hopp har jag naturligtvis
att det ska lösa sig, men det är litet.

Hälsningar Margit Rapp

