Nyhetsbrev 7 – 2020

BRASILIEN

Bruno efter en tid av vård på Hoppets Klinik

Hoppets Klinik En räddningsstation för
övergivna och sjuka barn
Visst blir man varm i hjärtat när man ser bilder av
glada barn. Alla barn borde ha rätten att växa upp i
trygghet men många barn överges av sina
föräldrar redan då de föds. Hoppets Klinik har
plats för 40 barn som är i behov av sjukvård.
Många av barnen har föräldrar som är
missbrukare och barnen som föds är oönskade. De
är mycket svaga och sjuka när de kommer till
kliniken. Under året som gått har flera av barnen
som vårdats på kliniken adopteras till kärleksfulla
familjer. Nu står Hoppet Klinik inför nya
utmaningar med anledning av viruset som hotar.
Loide som är projektansvarig på Kliniken skriver:
”Vår verksamhet påverkas av virusets framfart. Som det
ser ut nu kan vi behöva göra nedstängningar eftersom
vi inte vet hur länge pandemin kommer att pågå. Flera
volontärer och anställda är i riskgruppen och utan dem
kan vi inte vårda barnen dygnet runt. Om vi ska anställa
yngre kommer lönekostnaderna att öka. Vi försöker
ansöka om lokala donationer men det är svårt. Flera
företag har upphört med sina donationer av mat till
kliniken då de har svårigheter själva. Detta har lett till
att vi fått ökade matkostnader. Om ett barn behöver

övervakning dygnet runt kan vi i dagsläget inte
tillgodose detta, likaså om barnet behöver avancerad
sjukvård på ett sjukhus. Resurser och personal saknas.
Vi har lyckats iordningställa en glasisolerad sovsal för
att kunna vårda svårt sjuka barn. Det är viktigt att
vården och de förebyggande insatserna fungerar för oss
som arbetar med redan sjuka barn.
Jag vill skicka ett stort tack för att ni står med i denna
utmanande situation. BarnSamariten är den näst
största gåvogivaren till kliniken idag och era gåvor är
till stor hjälp för de sjuka barnen som vårdas hos oss.
Gud välsigne er!”
Loide Linhares Colisse, Hoppets Klinik
Under senaste kvartalet har man haft många
utmaningar på kliniken. De har inte kunnat ta emot så
många nya barn som man brukar, man har dock valt
att ta emot tre nyfödda barn i behov av särskild vård.
De kom på en och samma dag och det ställde stora
krav på personalen. Alla barn hade stora
hälsoproblem och det blev en ansträngande period.
Genom Hoppets Klinik har åtta övergivna barn fått nya
familjer under 2020. Vi väljer att berätta om
tvillingarna Gustavo och Gabriel samt Bruno och hans
syskon i detta nyhetsbrev. (Se bild på Bruno ovan).

Tvillingarna Gustavo och Gabriel på Hoppets Klinik. Idag är de två år gamla.

Bruno och hans syskon i trygghet
Lille Bruno föddes i ett stort slumområde. Mamman är
missbrukare och av olika anledningar hamnade den
nyfödde pojken på kliniken efter förlossningen. Han
hade en medfödd syfilis, som mamma hade smittat
honom med under graviditeten. Mamman hade fyra
barn sedan tidigare. De växte upp vid sidan av sina
missbrukande föräldrar och bodde ofta på gatan.
Mamman missbrukar crack.
Crack tillverkas av kokain och bikarbonat och är starkt
beroendeframkallande och billigt. Brasilien är det
landet efter USA som använder mest crack i världen
och följderna är förfärliga för dem som missbrukar och
deras barn. Man kan se gravida kvinnor som röker
crack och är höggravida. Barnen föds med abstinens
och är märkbart påverkade av det missbruk deras
föräldrar lever i. När man vet detta blir tacksamheten
stor för att Hoppet Klinik finns.
Pappan, till några av barnen, är missbrukare även han
och oerhört aggressiv. Han har vid flera tillfällen velat
döda barnen och deras mamma. Att som barn växa upp
i hem där föräldrar och anhöriga missbrukar crack är
förfärligt. Vanföreställningar och vanvård av barnen
hör till vardagen.
Idag kan vi konstatera att syskonen har fått en
förändrad situation. De är väl omhändertagna och lever
nu i trygghet och man har funnit en kärleksfull familj
till barnen. Paret som adopterat barnen har en 17-årig
dotter sedan tidigare, men de har alltid längtat efter en
stor familj. De har inte själva kunnat få fler barn men
har förberett sig på att ta emot andra barn, om det
skulle bli möjligt. Deras hjärtan stod vidöppna när
syskonen behövde ett nytt hem. Anpassningen till den
nya familjen gick bra och barnen finns nu i en annan
stad. De äldsta har blivit inskrivna i skolan och några av
barnen får regelbunden vård då de har behov av detta
efter tid av vanvård. Barnen har fått en förändrad
livssituation även om minnet av svåra upplevelser
kommer att finnas kvar.

Tvillingarna har fått en ny familj
Gustavo och Gabriel kom till Hoppets Klinik 2018.
De var då nyfödda. Mamman födde pojkarna på det
statliga sjukhuset men flydde sedan därifrån efter
att hon fött pojkarna. Så småningom visade det sig
att mamman redan hade sju barn som hon ofta
försummade och inte kunde ta hand om. Hon levde i
stor misär i slummen. Tvillingarna föddes tio veckor
för tidigt och de var mycket svaga. Ena pojken
behövde tidigt skallröntgas och den andra pojken
fick genomgå en operation. Det var stunder som var
mycket kritiska. Pojkarna kom till Hoppets Klinik för
vård. Mamman ville inte veta av sina pojkar och
placeringen på kliniken blev långvarig. Personalen
såg pojkarna växa och att de blev starkare och
starkare. På Hoppets Klinik började man leta efter
en adoptivfamilj till pojkarna. I februari i år var alla
papper klara. De har fått en mamma och en pappa
som verkligen längtade efter dem.
Adoptivföräldrarna är ett par som inte själva kunde
få barn. Pojkarna var älskade från första stund.

Tacksamhet i svårigheter
Sedan början av året har det varit många
utmaningar för både oss och våra medarbetare ute i
fält. Men vi konstaterar gång på gång att goda
insatser görs och att barn räddas från svårigheter
mitt i allt. Vi har ett uppdrag, att se och hjälpa de
som lider och detta kommer vi att fortsätta med.
Nöden, behoven och längtan att få göra skillnad
driver oss att fortsätta. Tack för att ni står med oss i
vårt uppdrag!
Gud välsigne dig!

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare
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