Kardelen og hennes syke mor.

Da vi var i Mahmutlar i påsken, fikk vi høre om denne «lille familien». Historien
om tyrkiske Kardelen og hennes mor, gikk sterkt inn på oss. Før vi reiste hjem,
fikk vi også treffe dem, og det ble et meget følelsesladet møte!
Kardelen er ei jente på 12 år. Hun bor sammen med sin mor, som er alvorlig
syk. Disse to har kun hverandre, Kardelen har ingen far eller andre
familiemedlemmer hun kan støtte seg til.
Moren til Kardelen har to typer kreft som er uhelbredelige. Hun går nå på svært
sterke medisiner, og kan ikke få i seg vanlig mat. Hun har ingen jobb, og hun
klarer jo heller ikke å jobbe når hun er så syk. Uten inntekt blir det håpløst for
denne familien å klare seg. De er rett og slett inne i en krise som det ikke er
mulig å komme seg ut av, uten hjelp fra andre. Vi tenker veldig på jentas
fremtid når moren dør (dette er dessverre de harde realitetene), da vil hun bli
helt alene….
Kardelen og hennes mor har fått tilbud av oss om å komme til vår restaurant
Central Park, for å spise gratis hver dag. Når det gjelder Kardelens fremtid, må
vi se i øynene at hun sannsynligvis må adopteres, og vi jobber med løsninger
for dette.
Det vi nå ønsker å gjøre, er å samle inn penger til et fond for Kardelen, og vi
håper selvsagt at mange vil være med å bidra. De som vil gi penger direkte til
dette fondet, kan bruke følgende nettside (merk bidraget med «Kardelen»):
http://www.barnasbrobygger.no/Donasjon.htm
Vi vil også starte med loddsalg på treffdagene til Mahmutlars Venner i ukene
fremover, både på Central Park og på Aphrodite’s Garden. Ingen skal føle seg
presset til å være med på dette, men vi håper at mange vil bidra her også.
Gevinsten vil være en middag for to (verdi 50TL), og 1 stk. valgfri drikke til hver.
Central Park og Aphrodite’s Garden donerer altså gevinstene hver uke, slik at
ALLE inntektene fra loddsalg vil gå uavkortet til Kardelens fond. Loddene vil
koste 5 lire, og vi trekker umiddelbart når trefftiden er over, kl. 15 (vinneren vil
bli oppringt).
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Møte med Kardelen og hennes mor, 6. april 2013:

