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Kära Vänner och Understödjare!
”Rullstolsresa” till Estland

Vårvintern 2019

genom Aibolands museum. Ilon Wiklands sagoland finns
också i Hapsal. Båda mycket sevärda och trevliga.

I slutet av oktober 2018 fick Stiftelsen Brödet en förfrågan
från Ülo Kalm, Kommunfullmäktiges vice ordförande i
Hapsal, Estland, om Stiftelsen Brödet kunde sända rullstolar,
rullatorer och kryckkäppar till ett handikappcenter där.
Eftersom Stiftelsen Brödet
inte har något eget lager av
sådana saker, kontaktade
stiftelsen Bernt Texén, Osshjälpen, Småland. Bernt
kontaktade i sin tur Gnosjöhjälpen. Genom gott sam-

Stiftelsen stöder sedan 5 år tillbaka även Matbanken i
Hapsal med 1 000 euro per år till bensinkostnader så mat
kan distribueras i hela länet. Vi passade därför på att göra
ett besök där också och träffade föreståndarinnan, som
visade runt i lokalerna och berättade om verksamheten.

arbete de tre organisationerna emellan kunde handikapphjälpmedlen skaffas
fram, och i början av februari i år for Bernt Texén och
Lena Åkerlund över med den fullastade skåpbilen och
dess släp.
Läänemaa Handikappades Förening fick till
sin glädje ta emot 35
rullstolar och ett 50-tal
rullatorer och ett rejält
antal kryckkäppar.
Länstidningen i Hapsal Bernt Texén och pastor Toomas Vallimäe
skickade både sin fotograf och en reporter för att
föreviga händelsen. Artikeln går att se och läsa på nätet
https://online.le.ee/2019/02/06/galerii-invauhing-sai-paljuabivahendeid/

Här lastas några av rullstolarna av

Ülo Kalm med ett antal rullatorer

Utefter estniska kusten och på öarna utanför bodde förr ett
stort antal estlandssvenskar. Tyvärr fick många fly i slutet
av andra världskriget. Men än finns en liten svensktalande
befolkning som arbetar för att bevara sina traditioner, bl.a.

Fotona visar Matbankens entré, lagerlokal, föreståndarinna och Bernt Texén.

Estlands självständighet 1991 har glädjande nog medfört
ett ekonomiskt lyft och levnadsstandarden i landet har höjts
avsevärt. Sedan 2004 är Estland även medlem i EU. Ülo
Kalm underströk dock att det fortfarande är mycket som
landet måste rusta upp vilket tar tid. De som har det
svårast, sa han, är handikappade och ensamstående unga
mammor med barn.
I Hapsal såg vi många kyrkor och vi blev glatt överraskade
över att flera av dem som hjälpte oss med avlastningen och
som vi kom i kontakt med på annat sätt tillhörde olika kristna församlingar, så kyrkorna är levande och samarbetar bra.
Under sovjettiden var det förbjudet att använda landets
flagga, så när estlandssvenskarna ville hissa flaggan
komponerade man därför en egen ny flagga med estniska
och svenska färger i blått, svart och gult. Eftersom ingen
sådan flagga fanns officiellt kunde den inte heller förbjudas.
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