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HÄLSNINGAR
FRÅN ALBANIEN
”Förra månaden (maj 2014) förde
vi, tillsammans med stadsdirektören, mat och hoppets evangelium
till tio änkor. Vi fick ett glatt mottagande. Våra församlingsmedlemmar förmedlar regelbundet både
kläder och mat till 25 änkor.
Tack till alla gåvogivare!”
Denhär minirapporten skrev pastorn och läkaren ERION SYLARI
från staden Lushnje i Albanien.
Mätta de Hungrande sänder månatligen material och gåvor till
denna 35-årige pastor och hans
församling, så att de skall kunna
hjälpa de fattiga och hungrande.
Och hjälpen når fram.

I Albanien delades mat till barnfamiljer.

Albanien är ett av Europas fattigaste länder. Arbetslöshetsprocenten är svindlande, över 60.
MdH riktar fortsättningsvis en del
av sitt hjälpmaterial till Albanien.
Vi önskar att den summa vi sänder
snart kunde vara större.
Tack för det som du redan gör
till förmån för de hungrande, och
tack för det som du kommer att
fortsätta göra. Du följer Jesu exempel. Genom att äta och dricka
tillsammans med syndare hjälpte han dem konkret att förstå att
”himmelriket är nära”.

Erion begärde och fick av stadsdirektören i Lushnje adresser till de
fattigaste änkorna för att kunna förmedla hjälp till dem. Församlingen
har som sin dröm att utvidga hjälpverksamheten genom att bygga ett
kök, där man kan tillreda mat för
utdelning till de behövande. Tyvärr
finns det inte ännu medel till att Dörren dit är öppen även i dag.
kunna förverkliga planerna.
Guds rika välsignelse till dig!

Håkan och Pia Westergård träffades
borgmästaren i Lushnje

Håkan & Pia Westergård
Mätta de Hungrande r.f.:s styrelse

Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Konto nr 800010-2037233

Vi besökte Albanien i april. Vår
uppgift var att undervisa på bibelskola och hålla andliga möten. En
dag då vi var ute och gick med Erion träffade vi två unga änkor på
gatan. Vi gladdes åt att höra hur
de fått mat, som hade hämtats
från Mätta de Hungrande r.f.:s lager, som finns tack vare gåvogivarna. Åtminstone den ena av dem
har blivit personligt kristen genom
denna hjälpverksamhet.

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Mätta de Hungrande sänder
månatligen hjälp till städerna
Lace och Lushnje i Albanien.
Hjälpen når fram genom
tillförlitliga kanaler och fattiga
människor får både mat och
evangelium.

ALBANIEN KÄMPAR MOT FATTIGDOMEN
Över 60% arbetslöshet driver människorna i kris.
Tack för din hjälp till barnfamiljer!
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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