
Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

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

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande 

Matpaketen innehåller basmatvaror och konserver.

Flyktingarna är lättade då de får mat.

MÄTTA DE HUNGRANDE ÄR MED OCH HJÄLPER SYRIERNA  

Vår kontaktpastor rapporterar från Libanon:

En betydande anledning till att vårt 
arbete har framgång är att vi kunnat 
ge hjälp regelbundet. Bland syrierna 
har ryktet utbretts att vår församlings 
dörrar alltid är öppna för dem och de 
får stöd, trygghet och mat här.  De 
som kommit i hopp om att få matpa-
ket har blivit glada då de märkt att vi 
kunnat hjälpa dem också själsligt och 
andligt. 

De senaste månaderna har vi lärt oss 
att dela sorg och lidande med flyk-
tingarna. På alla deras vägnar vill jag 
framföra ett innerligt tack till er för 
er medlidsamma inställning. Tack för 
ert regelbundna stöd och er kärlek 
gentemot syrierna. 

Mätta de Hungrande vill 
fortsätta hjälparbetet bland 
syrierna. Förhoppningsvis vill 
också du vara med!

Över en miljon syrier har gått över 
gränsen för att finna trygghet och 
skydd i Libanon. Vi har kontakt med 
1 500 flyktingfamiljer.
Tack vare stödet från MdH hjälpte vi 
ca 300 familjer kring julen. Det var 
perfekt läge att dela julbudskapet i 
samband med utdelandet av matgå-
vorna. 
Många flyktingar har förlorat sina 
närmaste eller tvingats lämna dem. 
Matpaketen gav syrierna tillfällen att 
komma samman och äta gott. Hjäl-
pen delas ut i Libanons bergstrakter, 
eftersom det nuförtiden är allför far-
ligt att röra sig i Syriens gränsområ-
den. 

Vi fröjdar oss när vi märker hur den 
övergripande hjälpen till människor-
na ger skörd. En syrisk man konsta-
terade då han fick sitt matpaket: ”Ni 
har visat mig stor kärlek och omsorg. 
Det har uppenbarat för mig vem Je-
sus är och jag vill börja följa honom.”
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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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LIDANDET FORTSÄTTER FÖR SYRIERNA
-I februari skickas en ny hjälpförsändelse till syriska flyktingar

Det är en fröjd att 
tillsammans kunna hjälpa! 

Församlingsborna i Libanon har redan 
i flera månaders tid villigt hjälpt till 
med att göra matpaket till syrierna.

Förberedelserna för 
matutdelningen kräver 
tid och ansträngning.


