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Hjälparbetet i Nepal fortsätter
I juni månad skickade MdH den tred-
je hjälpförsändelsen för att hjälpa dem 
som drabbats av jordbävningen i Nepal. 
Fram till nu har samarbetsorganisatio-
nen ChurchAsia skickat fyra stora contai-
ners med nödhjälp. MdH har varit med 
och skaffat fram materialet. En grupp på 
drygt 30 frivilliga följer med varje försän-
delse till katastrofområdena. 

- Jag är stolt över de kristna som hjälper 
människorna i dessa svåra omständighet-
er, konstaterar missionsarbetaren Rick 
Zachary, ansvarsperson för hjälpopera-
tionen.

Adam Pitts rapporterade från 
Nepal 6.6 2015
” Det är midnatt här i Nepal och jag sit-
ter på en veranda i Nepalgunj. Tidigt på 
morgonen förs igen en försändelse till 
det förstörda området. I lasten finns tält, 
madrasser och filtar till 1000 familjer. Åt-
minstone 200 000 familjer uppskattas ha 
förlorat sina hem där. Vi lastar av och de-
lar ut materialet och kör tillbaka till Ne-
palgunj. Resan fram och tillbaka till det 
drabbade området räcker 30 timmar. Vi 
vilar en dag och därefter lastar vi på en ny 
försändelse och påbörjar följande hjälp-
resa. Det handlar alltså om många tunga 
och långa arbetsdagar. Vi förmedlar hjälp 
till jordbrukare i de värst drabbade om-
rådena. De förlorade allt, också utsädet, 
vilket de nu är i desperat behov av, för att 
få nya skördar. 

Nepaleserna har ännu många utmaning-
ar att ta sig igenom innan livet börjar nor-
maliseras. Bland annat det att tiden för 
monsunregnen närmar sig. Det är smärt-
samt att se människornas lidanden, dju-
pa besvikelser och förtvivlan. Jag vill å 
allas våra vägnar, ChurchAsia-organisa-
tionen, alla frivilliga hjälparbetare och i 
synnerhet jordbävningsoffren, tacka så 
mycket för er hjälp. Tack för er generosi-
tet! Vi värdesätter det stort.”

Hjälp till Nepal med referensnummer 
4242.

Hjälp de mindrebemedlade i 
Israel
Israel Pochtar från Ashdod rapporterar:

”Jesus visade oss exempel på vikten av gi-
vande och hjälpande. Han gick från by 
till by och gjorde gott. Denna vecka fick 
vi åter igen följa Hans exempel, tack vare 
MdH-organisationen. 

Enbart ord räcker inte till för att uttrycka 
hur tacksamma vi är för ert stöd, era bö-
ner och er kärlek. MdH-organisationens 
givmildhet möjliggör arbetets expansion 
och hjälper oss att förbereda ändetidens 
stora väckelse bland judarna. Er gåva bi-
drar till hjälparbetet bland de överlevan-
de från koncentrationslägren och ukrain-
ska flyktingar. Det är också till hjälp vid 
grundande av nya församlingar samt vid 
utdelning av mat och kläder varje vecka 
till övergivna barn, ensamförsörjande 
mödrar samt änkor. MdH-organisatio-
nens hjälp är helt livsnödvändig för dessa 
människor. Det är välsignat att få samar-
beta med sådana, som troget sänder ma-
terial för att stödja Israel. Jag tror att var-
je understödjare kommer att få stor skörd 
också i sitt eget liv. 

1 Mos. 12:3 ”Jag skall välsigna dem som 
välsignar Israel”. ”

Låt oss tillsammans hjälpa!

20€ välmåendepaket till en familj 
(innehåller mat, kläder och köksredskap)

100€ välmåendepaket till fem familjer 
(innehåller mat, kläder och köksredskap)

Hjälp till Israel med referensnummer 
1177

- Tack för att du hjälper oss framöver

- Mathjälpen till barnen är fullständigt livsnöd-
vändig.

- Utdelningen av tält ger skydd åt de behövande

- De skadade områdena ser bedrövliga ut



 

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

Invandrarnas vardag underlättas i Israel

ISRAEL

En ung flyktings hälsning till MdH-understödjare:

”Jag är djupt tacksam till er, som vill hjälpa människor som hamnat i svåra livssituationer. 
Det känns en aning konstigt att återvända till Israel, till hemlandet, som man ännu inte 
egentligen känner till. Varmt och hjärtligt mottagande har betytt mycket för oss alla. Vi är fö-
revigt tacksamma att ni bryr er om oss också.” 


