
Albanien är Europas andra fat-
tigaste land. Huvudnäringen är 
jordbruk men det vanligaste sät-
tet att förtjäna sitt uppehälle är 
att skicka en av familjemedlem-
marna till grannlandet Grekland 
för att arbeta. Hela familjen för-
söker klara sig på matpengarna 
som skickas från utlandet trots 
att många albaner har tvingats 
återvända hem då de, på grund 
av Greklands dåliga ekonomi, 
förlorat sina jobb.

I Albanien är en genomsnitt-
lig månadslön 150€ men av 
landets 3,5 miljoner invånare 
är drygt en miljon arbetslösa. 
De föräldralösa och de som 
bor i slummen är många och i 
små byar bor speciellt romer-
na i omänskliga förhållanden. 
Landet fick religionsfrihet år 1990 
och idag är 70 % av albanerna 
muslimer, 25 % är kristna och av 
dem 0,6 % protestanter.

I april besökte MdH tre olika 
städer i Albanien, Lac, Ljusna 

Albanien behöver 
mat och evangelium!

och Rreshen, och förde mat till 
slummen och fattiga byar. Vi 
träffade fattiga, sjuka människor 
som bodde i förruttnade ruckel 
och försökte klara sig genom att 
samla burkar på stadens gator. 
Kvinnorna skaffade sig mera 
inkomst genom att klättra upp 
i bergen för att söka örter och 
barnen skickades ut för att tig-
ga. Behovet av mathjälp är oer-
hört stort. 

I Albanien på-
börjar MdH-or-
gan isat ionen, 
med hjälp av den 
lokala försam-
lingen Fjala e Je-
tes, regelbunden 
matutdelning i 
slumområden i 
staden Lac och 
i tre fattiga byar i 
närheten. 

 Också till detta hem fördes mat.

MdH förde mat till dem som var i akut behov, också till familjen Mondi.

Tämäkin slummissa asu-
va tyttö saa arkisin Hope for 
Children-keskuksessa lämpi-
män aterian.

ofta är borta och sam-
lar örter för att sälja. De 
yngre bröderna sänder 
pappa iväg för att tigga 
mat. Bland andra denna 
familj fick mathjälp via 
Mätta de Hungrande.

Nu har du, kära MdH-
understödjare, möjlighet 
att vara med och ge mat 
och dela evangelium i Al-
banien. Din regelbundna 
gåva möjliggör matutdel-
ning också i Albanien.

TACK

Familjen Mondi bor i en 
by i utkanten av staden 
Lac. Pappan har ska-
dat sig i en bilolycka och 
har stora svårigheter 
att kunna gå. Familjens 
11-åriga dotter Ermila 
har tvingats lämna sko-
lan för att ta hand om sin 
sjuka pappa och lilla ba-
byn, eftersom mamman 
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Du kan understödja vårt arbete också genom att ringa nummer

0600-11995 (20,12 e) 0600-10985 (9,93 e)

Kari Niemi Päivi Sarjasto 
ordförande koordinator
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Rysslands
utslagna väntar 
på din hjälp!
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Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn 
och gatans människor i centrala Moskva. Man för också 
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner 
fungerar en lokal Word of Life-församling. Ett team från 
församlingen besöker barnhemmet varje vecka och för 
mat, kläder och leksaker till barnen. 

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn. 
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Albanien nytt mål
för MdH:s bistånd!

Dehär föräldralösa har fått ett hem i Fjala e Jetes-försam-
lingens barnhem.

MdH-organisationens internationella ledare Steve Sumrall 
besöker Finland i maj. Han talar i Heinola Pingstförsamling 
torsdag 19.5 kl.18.00 och i Majakka församlingen i Esbo lör-
dag 21.5 kl.15.00 och 17.00. Sångaren 
Jukka Leppilampi är också med.

V Ä L K O M M E N !

Se Mat och hopp TV-programmen
i kanal TV7 varannan torsdag kl. 18.45. 

Steve Sumrall

Jukka Leppilampi


