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Skolprojekt i Chtaura 
Den WOL-församlingen i Beirut grundade i september 2016 
en skola för syriska flyktingbarn i södra Libanon. Ett team på 
fem lärare besöker detta läger i närheten av staden Chtaura 
varje vecka. Feeding the nations ser till att de ca 100 skol-
barnen får mat. De flesta som bor i lägret har inget arbete, 
vilket gör familjernas vardag till en utmaning. Man försöker 
stödja flyktingarna genom att ge dem mat, kläder och skor. 
Behovet av leksaker är också stort.

Mat istället för hunger – fred istället för fruktan 
”Tack, Feeding the nations, att ni i åratal har varit med och 
delat ut flyktinghjälp till syriska flyktingar. Vi tackar er för den 
ekonomiska hjälpen ni har skickat hittills och ber om mera 
hjälp fortsättningsvis under hösten 2017 så att vi kan garan-
tera mathjälp för alla behövande till slutet av året”, skriver 
pastor Saad från Libanon.

Församlingen The Rock Eternal har hjälpt tusentals flyk-
tingar under krigsåren i Syrien. I början av kriget förde man 
mat till flyktinglägren vid den syriska gränsen, men det blev 
för farligt fort. Under de senaste åren har man delat ut mat-
hjälp till syriska familjer i Beirut. Matkuponger har varit ett 
fungerande sätt att hjälpa.

”Vi har haft tider då maten inte har räckt till alla behövande. 
Ni kan föreställa er hur svårt det är att berätta för de hung-
rande som redan köat en lång stund att maten är slut och 
skicka dem bort tomhänta. Vi är dock tacksamma att vi under 
de tre senaste åren har med hjälp av utomstående kunnat 
regelbundet dela ut matkuponger till den lokala mataffären. 
Hundratals flyktingfamiljer har blivit välsignade när de kunnat 
skaffa sig basförnödenheter från närbutiken. För de flesta av 
dessa familjer är matkupongerna den enda hjälpen de får. De 
har varit sorgligt och hjärtskärande att höra olika tragiska his-
torier. Speciellt de syriska barnens lidanden, som t ex Ramis 
öde, har fått oss att stanna upp”, berättar pastor Saad.

Rami
Rami är en sexårig pojke som blev allvarligt skadad under 
bombningarna i sin hemstad i Syrien. För att det inte fanns 
hjälp att få i hemlandet, bar pojkens far honom till Libanon 
för att få honom under sjukhusvård. Familjen knackade på 
dörren på en lokalförsamling i Beirut och bad om hjälp. För-
samlingen ordnade vård till den skadade Rami och tog sig an 
hela familjen.

”Rami har nu blivit opererad, men kommer att behöva en 
till operation för att kunna äta normalt”, berättar poj-kens far 
Radi. ”Rami ser ännu på när de andra barnen äter lunch, men 
väntar modigt på sin andra operation. Skräckens och krigets 
ärr kommer att finnas kvar på min sons ansikte, men nu får 
vi uppleva fred istället för ån-gest. Jag är evigt tacksam till 
Gud och till församlingen The Rock Eternal för den omsorg vi 
har fått”, säger Ramis far lyckligt.

Ramis familj har fått mathjälp under fem månaders tid. 
Du som stöder Feeding the nations arbete har varit med och 
hjälpt denna och många andra familjer som räddats från kri-
get. Tack!
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