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Kärleksdag som
skänker hopp
På Alla hjärtans dag samlades eleverna på SIRAskolan i Betlehem för att samtala om vänskap och
vad som menas med att älska och bli älskad.
Dagen var full av glädje och fest och den enkla
handlingen att dela smakbitar av frukt gjorde att
leenden blossade upp i elevernas ansikten.
Den här ”kärleksdagen” fungerar för oss som en
påminnelse om att vi lever varje dag i kärlek, från
Gud, familjen, vänner och skolan. Med kärlek har
livet för många elever och familjer förändrats.
Kärlek har gjort en enorm påverkan i deras
hjärtan och hjälpt dem genom svårigheter i livet.
Det upprepade kärleksbudskapet har påverkat
elever som tidigare var rädda och blyga att nu bli
mer hoppfulla och tillfreds inför framtiden.
Text: Amal Handal. Foto: Mary Hawash.
Översättning: Ingegerd Frick

Hembesök hos Siham i Jeriko
Sihams nuvarande boendesituation gör att
utrymmet för stöd och omsorg, som alla barn
behöver, begränsas, vilket hindrar henne från att
utvecklas som SIRA planerat för. Hon har svårt
med skolarbetet och kan inte läsa eller skriva.
Hon har också svårt att delta i sociala aktiviteter i
skolan.

Siham Samrat är en flicka som nu går sitt första
läsår på SIRA-skolan i Jeriko. Sedan hennes
mamma avlidit i Covid-19 bor hon tillsammans
med sina systrar hos sin morbror i ett
flyktingläger. Morbrodern kämpar för att ha råd
att betala skolavgifterna för Siham.
Efter mammans
bortgång råkade
Siham dessutom ut
för en olycka och
brände sig svårt av
kokande vatten i
ansiktet, vilket lett
till att hennes
utseende
förändrats.

Det är just samspelet mellan eleven, föräldrarna
och SIRA-skolan som SIRA funnit nödvändig
för att få eleverna att utvecklas. I Sihams fall har
SIRA hittills tagit ett större ansvar för såväl
finansiering av skolavgifter som att skapa en så
trygg vardag som möjligt. Förhoppningen är dock
att Siham, när hon senare under terminen flyttar
tillbaka till sin pappa, kommer få en bättre
boendemiljö samt stöd från både pappan och
hans nya fru och att hennes utveckling kommer ta
fart.

Text och foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick

Mer om Mohammad i Betlehem
Mohammad har verkligen börjat
blomma sedan han började på SIRAskolan. Han har blivit mer social och
utåtriktad. Han visar en positiv
attityd till livet och är mer motiverad
till skolarbete. Nu kan han med
lätthet räkna till femtio och förstår sig
på alfabetet och stavelser och kan till
och med läsa tvåstaviga ord.
Hans mamma berättar om hans
ökade självförtroende och att han
blivit motiverad till att studera
hemma på egen hand. Hans lärare
håller med och berättar att

Mohammad nu också hjälper de
andra eleverna på lektionerna.
När Mohammads klass hade
aktivitetspass om vilka örter som
ingår i kryddblandningen zaátar
tog han ledarrollen när de i grupp
skulle göra i ordning örterna och
baka bröd.
Vi är verkligen stolta över
Mohammads framsteg och stolta
över våra lärare som håller hans
hand genom hela processen.
Text och foto: Amal Handal
Översättning: Ingegerd Frick

Ord från ordförande
Året har börjat på ett
oroväckande sätt.
Konflikten mellan öst och
väst tycks eskalera och
skapar oro hos många av
oss. Pandemin kanske nu
börjar avta så att situationen
för sjukvårdspersonal kan
återgå till den normala
stressnivån.

Norsin Swayti: ”Jag
är så lycklig!”
Hej igen mina vänner!
Nu är jag tillbaka för att berätta om de senaste två
månaderna. Jag älskar min skola och jag är så glad
att det går bra för mig! Jag lär mig nya saker hela
tiden, är med på en massa olika aktiviteter och
har blivit vän med nästan alla på skolan. SIRA
gör att jag kan fortsätta utvecklas, ha lättare att
både fokusera och uttrycka mig.
Jag kommer tillbaka och berättar mer. Jag är så
lycklig över att få gå på SIRA-skolan. Hej då!
Berättat för: Hiba Qabani
Foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick

För SIRA:s del har året börjat på ett ovanligt sätt.
Genom ett digitalt nyhetsbrev har vi redogjort för
en situation av skadegörelse som vi inte sett förut.
Det betyder att vi nu sätter upp
övervakningskameror för vår säkerhets skull och
som försäkringsbolaget kräver.
En annan sak som skapar en frustration är
dollarns utveckling. Vi vet att vi under
innevarande år har ett budgeterat underskott på
dryga 400 000 kr. Med tanke på att dollarns
utveckling ser ut som den gör och att vi relaterar
till den kan vårt underskott växa avsevärt.
Vi behöver mer än någonsin ditt stöd så att
verksamheten för barnen i våra skolor kan tryggas
Anders Andersson, ordförande

Samling om SIRA

Planerade samlingar med information om SIRA:s
verksamhet.
Välkomna!
27 mars kl 11 Österledskyrkan, Gamla Uppsala
2 april kl 9 Kvinnofrukost Missionskyrkan,
Trollhättan
13 april kl 13 Mikaelikyrkan, Skärholmen, RPG
6-8 maj Uppsala Missionskyrka. Närvaro och info
vid palestinsk kulturfestival under hela helgen.
25 maj kl 11 Skuttunge Missionskyrka, Uppland,
bildprogram
Vill er församling/grupp ha besök av någon
SIRA-representant som kan berätta om
verksamheten, hör av er till:
nilsolof.tagt@hotmail.com

Fakta om SIRA
SIRA är en svensk stiftelse som driver två
skolor i Palestina. Skolorna ger
specialundervisning för elever med läsoch skrivsvårigheter i åldrarna sex-tolv år.

Verksamheten finansieras med skolavgifter
och frivilliga medel från enskilda,
bidragsorganisationer, kyrkor och andra
frivilligorganisationer i Sverige och
Palestina. Verksamheten vilar på kristen
värdegrund.
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