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3 miljoner flyktingar i Grekland

Från Afghanistan och Syrien anländer många flyktingar till Grekland.

”Jag har varit i Grekland i tre månader
nu”, berättar en afghansk man. ”Min fru
och min son drunknade under resan från
Turkiet hit till Grekland. Vi var 50 personer i en liten båt avsedd för 20 personer.”

På söndagar erbjuder vi mat åt flyktingfamiljer, på måndagar åt hemlösa européer,
på onsdagar åt ensamstående flyktingar
och på lördagar åt afghanistanska flyktingar. Tack vare det regelbundna stödet från
MdH-organisationen kan vi erbjuda större portioner. Det blir nu mera sällan slagsmål om maten, och vi kan dessutom mätta ännu flera hungrande, bl.a. de som med
vår hjälp studerar engelska”, berättar pastor Yang.

Mätta de Hungrande tackar
för hjälpen till flyktingarna
i Grekland. Tack för att
du samarbetar med MdHorganisationen!

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande

Matportionerna innehåller broiler, ris, sallad och bröd.

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

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

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

Konto nr 800010-2037233

Denna man är en av dem som regelbundet kommer till Samaria-organisationens servering för att äta. Arbetet påbörjades av den koreanskfödde
pastorn Yang Yong Tai. Tillsammans
med sin fru gjorde de mat i sitt hem
och förde den till flyktingar som bodde ute i parker.

”Matutdelningstillfällena i parkerna var
oroliga, det uppstod mycket bråk. Vi beslöt
att hyra en plats för matutdelningen. Tillsammans med min familj och några andra
frivilliga ordnar vi matutdelningen i en hyreslokal, med plats för ca 150 personer, i
centrum av Aten. Vi vill bjuda på god mat
och önskar att flyktingarna skall känna sig
som våra gäster. Vårt mål har från första
början varit att skapa en hemlik miljö för
dessa människor som genomgått traumatiska upplevelser. De lever fortfarande i
hopplösa förhållanden utan beskydd.
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95% av dem som söker en tillflyktsort i
Europa anländer först till Grekland, ett
land som kämpar med stora problem.
Endast ett tiotal föreningar i Aten delar ut mat varje vecka till flyktingar. Detta är alldeles för lite, eftersom
det år 2010 fanns 300 000 flyktingar
i Aten. På grund av krisen i Syrien har
flyktingantalet ökat svindlande: i Grekland finns redan 3 miljoner. Från början av år 2014 har MdH-organisationen skickat regelbundet bistånd till
organisationen Samaria, som verkar i
Aten. De delar ut varm mat till behövande fyra gånger i veckan.
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”Jag lever i en intensiv period, men detta arbete
ger livsglädje”, konstaterar den finländska
missionären Nanna Rosengård, som är
med och utvecklar Samaria-organisationens
arbete i Aten.
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Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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