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Efter skolan spelar man tillsammans. Tack för att du gjorde Efter skolan –projektet möjligt.
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Albanien är ett av Europas fattigaste länder. RN hjälper 
huvudsakligen barnfamiljer på fyra olika platser; Lac, 
Lushnje, Kavaja och Rrogozhina. Situationen är allvarlig 

på dessa områden, matbristen är stor. Vår samarbetsförsam-
lings, Fjala e Jetes, barmhärtighetsarbete har nått ända fram 
till stadsdirektörernas öron och de har vänt sig till de kristna 
och bett om mathjälp för stadens fattiga. Myndigheternas vil-
lighet att samarbeta har öppnat stora dörrar. Med Lushnjes 
stadsdirektörens tillåtelse ska man även i år ordna en julfest för 
ca 1000 barn med julens budskap och julklappar. RN styrelsens 
medlem Pia Westergård besökte Albanien i början av oktober. 
Hon tog med sig hem till dig, vår kära RN stödjare, Lacs stads-
direktörens varma tack. ”De lokala myndigheternas tacksamhet 
var genuint och överflödande”, konstaterar Pia Westergård.  

Godhetens frön -barncenter
Arbetslösheten i Lacs område är sorgligt nog 70%. Även de 
som arbetar får ingen bra lön, så barnfamiljernas behov av hjälp 
är skriande.

Vår kontaktförsamling uppehåller ett barncenter kallad God-
hetens frön, där mindre bemedlade barn får RN mat. Man delar 
ut mat dagligen, även kläder för att tas med hem. Därtill får 
sjuka barn, invalider, fysioterapi som de så desperat behöver. 
Många av arbetslösa föräldrar har börjat hjälpa till i centret, 
vilket har blivit till stor välsignelse för barnen, föräldrarna själva 
samt för centret. Samarbete är svaret!

Efter skolan -projektet
I Albanien skaffar eleverna sitt skolmaterial själva. Det bjuds 
inte heller någon gratis lunch i skolorna. I många mindre be-
medlade familjer skippar man middagen rätt ofta för att föräld-
rarnas månadsinkomst är endast 30-40 €. Om anspråkslösa 
skolförhållanden berättar även det att skolan inte har råd att 
skaffa några som helst sportredskap till sina elever. 

Efter skolan –projektet startades i september för att stödja 
barnen i de mindre bemedlade familjerna i Kavaja och Rrogozhi-
na. Eleverna får tillbringa tid med församlingsmedlemmar efter 
skolan. De får mat, kärlek, hjälp med skoluppgifter och man 
skaffar skolmaterial till dem. De flesta deltagare kommer från 
muslimska familjer. Man delarut mat dagligen, även kläder vid 
behov. Vår kontaktperson, Erion Sylari, som är läkare, kan också 
vid behov ordinera medicinsk hjälp. 

Människorna är utan socialskydd, lyckligtvis  
finns församlingen
Augusti 2017 förblir som en mörk tidsperiod i Albaniens histo-
ria. Efter en exceptionellt het sommar härjade över 80 skogs-
bränder i landet och förstörde många hem. Det finns inget 
nationellt socialskyddssäkerhetssystem i Albanien som kunde 
fungera som skyddsnät i kristider. Förra sommaren blev många 
albaner urfattiga. Trots att livet i Albanien är ekonomiskt väl-
digt begränsat över allt, fanns det hjälp att få i församlingen. 
Samarbetsförsamlingen Fjala e Jetes mobiliserade sina frivil-
lig arbetare att hjälpa dem som förlorat sina hem. Man erbjöd 
människorna härbärge i nöden, mat- och klädhjälp samt mental 
och andlig krishjälp.
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koordinator

Arto Mäkinen
ordförande”Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

Ruokkikaa Nälkäiset har finansierat Fjala e Jetes församlingens diakoniar-
bete sedan 2010. Hjälpen har kanaliserats till mathjälp efter den mission 
organisationen har. Tillika ger man evangeliet. För dem som förlorat allt har 
hoppet tänts på nytt och den Kristi kärlek de har fått uppleva genom männ-
iskorna, har varit oerhört värdefullt. 
Tack, kära RN-stödjare, för att du är med och hjälper till!

Tack vare RN givarnas regelbundna gåvor springer det en flock nya kycklingar 
på gårdarna i byarna nära Lushnje. De ger dagligen extra mat för familjerna.

Pappan dog och fyra små tjejer togs hand om sin fattiga farmor. Tack vare din 
gåva har dessa syskon fått och kommer att få mat samt ett levande hopp.


