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I varje matpaket 
finns förutom maten 
också en Bibel.

Tusentals syrier flyr dagligen undan krigets fasor till 
säkra grannländer.

MdH skickade första hjälpförsändelsen till Libanon 
i slutet av år 2012. Då riktades mat-hjälpen till flyk-
tingarna i Hermeli i Syriens gränsområden. Trots ut-
manande omständigheter kom hjälpen fram. Arbetet 
förlöpte väl och tillsammans med den lokala försam-
lingen The Rock Eternal (TREA) kommer vi att fort-
sätta hjälpa flyktingarna.

MdH:s kontaktperson i Libanon rapporterar:

Flyktingarnas situation i Libanon är hopplös och blir bara 
sämre dag för dag. Det råder väldig brist på mat och även 
medicinerna är slut.

Flyktingarna här har ingen möjlighet att förtjäna sitt uppe-
hälle och många mammor och pappor har i desperation dri-
vits till att sälja sina unga döttrar för att klara sig.

I detta läge är situationen i Syriens gränsområde enormt far-
lig. Planer finns på att föra mat-hjälp till närliggande städer. 
Av det bistånd som landet fått delas största delen ut bland 
muslimer. Vi delar ut  mat-hjälpen till dem som allra mest 
behöver den, också kristna.

Behoven är enorma. Vi har möjligheter att hjälpa tusentals 
och vi är redo att påbörja ett nytt matutdelningsprojekt så 
snart det är ekonomiskt möjligt. Vi har skriande behov av 
mera pengar till att köpa mat och mediciner för att kunna 
rädda människor i denna svåra tid.

Kära MdH-vän, du hjälper väl lidande syrier?

•	 38€ räcker till ett ordentligt matpaket till en stor familj
•	 12€ ger en madrass till en flykting

SYRIERNA LIDER 
- du glömmer väl inte bort dem?

”Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärning-
ar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en 
skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så 
att de vinner det verkliga livet.”  (1 Tim 6:18 -19)

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Jos haluat tukea Israelia, 
käytä viitenumeroa 1177

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi

Ruokkikaa Nälkäiset ry

Vi vill tacka MdH-organisationen  för den mat-hjälp ni förmedlat 
till judar i Israel. Er hjälp är inte endast välkommen utan oersätt-
lig i denna tid, då antisemitismen igen stiger till ytan i så många 
länder. 

I Israel bor i dag 200 000 som överlevt koncentrationslägren. Nu 
är det tid att hjälpa dem. Dessa människor är gamla och sjuka 
och deras liv är inte heller nu lätta. De tvingas ofta välja om de 
skall köpa de mediciner de behöver eller mat, för de har inte råd 
med bådadera.

Vi tackar så hjärtligt för er regelbundna hjälp till immigranterna från Ryssland och till alla dem som överlevt koncentrationslägren och 
ghettona. Tack för att vi får fungera som era välsignande händer och fötter för de gamla i Israel. Gud välsigne er!

Albert Veksler, MdH kontakt-person
Aleksander Berman
Hazit haKavod, stödperson för Holocaust-offren

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Syriens flyktingar 
behöver din hjälp NU!


