2013-års tredje matförsändelse från MdH fördes till
Estland i april. Kari och Mervi Saario tillsammans
med MdH-organisationens representanter Håkan
och Pia Westergård delade mat och evangelium på
flera olika platser.

Håkan Westergård rapporterar:
Jag och min fru Pia reste till Estland 18.4 2013 och mötte Kari och Mervi Saario i Tallinns hamn. Vi åkte därifrån direkt till ”Pohja-Tallinna Supiköök” där ett 100-tal
människor med olika bakgrund var samlade för ett mål mat.
Vi började samlingen med att jag predikade helt kort om att
bli frälst och bjöd in alla att be med i frälsningsbönen. Fick
höra att bl.a. en buddist bett med i bönen. Därefter delades
varm mat ut till samtliga.

Med gemensamma krafter delar de lokala församlingarna i Tallinn regelbundet ut mat till hemlösa. MdH-organisationen är med och hjälper.

På fredagen åkte Kari, Pia och jag med resten av hjälpsändningen till en liten plats som heter Lehtse, ca 70 km från
Tallinn. Vi träffade en ung pastorsfru och två kristna bröder som tog emot maten för att vidarebefordra den till sina
kontakter, bl.a. ett stort antal barnfamiljer som de har kontakt med.
Vid samtal med en pastor och andra aktiva bekräftar man
behovet av hjälp till Estland. Detta trots att man redan nu
har ett någorlunda organiserat hjälparbete där församlingar
får mat, som inte längre får säljas i affärer, för att dela ut.
Men behovet är större.
Den hjälp FTN hjälper till att transportera till Estland är
viktig och välkommen men lasterna är alldeles för små. Det
visade sig finnas möjlighet att utöka antalet kanaler för att
nå människorna med hjälpen.

MdH:s matförsändelser till Estland är, i förhållande till behoven,
alldeles för små, konstaterar Håkan Westergård.

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande
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En del av den lasten som Kari Saario fört med sig från Finland lämnades till att användas vid detta soppkök. Härifrån
drog vi vidare till ett kristet boktryckeri där man också kortvarigt förvarar en del av hjälpsändningen i väntan på att en
pastor från Rakvere (stad som ligger ca 70-80 km från Tallinn) skulle hämta upp varorna följande dag.
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I staden Laci i Albanien delar MdH-organisationen ut mat bland annat till barn i slummen och på barnhem.
Atmosfären i Albanien är betryckt. Barnmisshandeln tilltar och antalet arbetslösa är stort.
Största delen av de unga är arbetslösa. Prostitution och drogproblem tilltar med hast och
korruptionen blomstrar.
Antalet övergivna barn som behöver mat, beskydd och kärlek är stort. Vi väntar ivrigt på fyra
nya barn som skall anlända till vårt hem snart. Den yngsta av dem är en tre månaders baby.
Pojkens mamma dog vid förlossningen och pappan försvann spårlöst. Också tre syskon, som
lämnades ensamma då deras ensamförsörjande mamma hamnade i fängelse på livstid, skall
fogas till vår stora familj. Vi är i skriande behov av din hjälp, för att kunna bistå de små som
befinner sig i hopplösa situationer. Tack för att du står med oss!
Dana Molla
barnhemsföreståndare
Fjala e Jetes-församlingen

Dana Molla (till höger) har gett
34 barn ett nytt hem.

Matförsändelserna från Mätta de
Hungrande är välkomna i Estland

Tillsammans med Håkan och Pia Westergård förmedlade Kari och Mervi
Saario mat till bland annat soppköken i Tallinn.
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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