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”Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga, och 
det har jag också vinnlagt mig om att göra” (Gal.2:10)

EUROPAS NÖDLIDANDE ÄR VÅRT MÅL
Flyktingar i Grekland
Mätta de Hungrande har sänt hjälp till flyktingar i 
Grekland. I samarbete med Samaria-organisationen 
stöder vi Atens strandsatta flyktingar. Tack för ditt 
stöd till dem som söker trygghet i Europa!

Missionär Nanna Rosengård rapporterar:
Vi delar ut varm mat två gånger i veckan i en lokal i cen-
trum av Aten. Ca 150 personer köar för att få mathjälp var-
je gång. Maten kanaliseras i första hand till barnfamiljer och 
åldringar men i matköerna finns också sådana som strövar 
omkring ensamma.

Upp till 95 % av de flyktingar som söker trygghet i Europa 
kommer via Grekland, men i där finns inte resurser att ta 
hand om flyktingströmmen. Största delen av de flyktingar 
som anlänt till Grekland bor i parker. Behoven bland dem är 
stora, eftersom de flesta tvingats lämna sina hem brådskan-
de. Till Grekland anländer mest flyktingar från Afghanistan 
och Iran men bland dem finns också många syrier. Vi har 
fått leda många in på trons väg och vi får också hjälpa dem 
som, på grund av sin egen kristna övertygelse, tvingas söka 
skydd i Europa.

Barnfamiljer i Albanien

Albanien är ett av Europas fattigaste länder som 
lamslagits av svårt ekonomiskt läge. Arbetslöshet för 
familjer in i fattigdom. MdH delar regelbundet ut 
mat på tre olika ställen; Lac, Lushnje och Rreshen. 
Tack för ditt stöd!

Pastor Alexander Molla skriver:
Vi har under de senaste veckorna åkt omkring i slumområ-
det. Människorna bor i fuktiga och smutsiga baracker utan 
uppvärmning, där sjukdomar lätt sprids. Svåra sjukdomar, 
invaliditet och i dessa tider uttryckligen arbetslöshet för al-
banerna in i fattigdom.

Det är hjärtskärande att höra människorna berätta om hur 
de är övergivna av alla och att se de primitiva förhållanden 
som de små barnen lever i. Tillsammans med er MdH-un-
derstödjare förmedlar vi ljus i mörkret. Matutdelningen 
är ett tungt arbete, men att möta lättade och tacksamma 
människor ger kraft att fortsätta. Oftast står de mållösa då 
de ser oss med matpaketen i dörröppningen. Den överflö-
dande tacksamhet vi får av dem ibland är rörande. Vi är så 
tacksamma att vi vunnit de nödlidande och hemlösas förtro-
ende och även fått se många av dem som fått hjälp komma 
med i församlingen. Mat tillsammans med ord om hopp ger 
bestående frukt! 

Också den familj som 
bor i detta hus tar 
med stor tacksamhet 
emot mathjälp

Det är en förmån att få hjälpa dem som flytt på grund av sin tro, konstate-
rar Nanna Rosengård. 



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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- i Grekland, 
Albanien, 

Ryssland och 
Estland -

HJÄLP OFFREN EFTER ORKANEN HAIYAN 
PÅ FILIPPINERNA! 

Tillsammmans med huvudkontoret Feeding the Nations, 
Team Mission och FSPM (Finlands-Svenska-Pingstmis-
sion) genomför MdH en hjälpoperation på Filippinerna. 
Under den första delen, som redan inletts, delar vi ut mat, 
rent vatten, filtar och madrasser.

Läs mera på www.ruokkikaanalkaiset.fi


