Ukrainska flyktingar i Ryssland
Hösten 2014 togs tiotals ukrainska familjer med i mathjälps-kretsen i Viborg.
Hjälpbehovet har ökat kännbart på
grund av de ukrainska flyktingarna. Den
hjälpförsändelse som anlände nu i början
av mars togs emot med glädje:
”Här i Viborg delar vi ut grundförnödenheter till familjer som anlänt från Ukraina. Flyktingfamiljernas behov är akuta. Tack vare hjälp
i rätt tid har många flyktingfamiljer klarat sig.
Kriget i Ukraina fortsätter och ännu flera familjer flyr från kriget för att söka trygghet för sina
barn. Vi är tacksamma att vi kan vara med och
hjälpa”, berättar Anna Petrovna Doroshenko
från invalidföreningen i Viborg.

Mätta de Hungrande
hjälper ukrainare i Israel
Tiotusentals judar har de senaste månaderna flytt från våldet till Israel. I landet
uppskattas i detta skede finnas upp till 50
000 ukrainare som söker en trygg plats.
För att svara på det enorma hjälpbehovet har MdH kanaliserat extra resurser för
att hjälpa dem som nyss kommit till landet. Man skaffar grundförnödenheter, filtar och madrasser till personerna.
”Fram till nu har vi klarat av att hjälpa 100
familjer. Vi strävar inte bara efter att fortsätta utan att utvidga och hjälpa betydligt större
mängd människor, eftersom statens hjälp endast räcker till en del av dem”, rapporterar vår
kontaktperson i Jerusalem.

Hjälp till ukrainska
flyktingar i landet

”Tack vare er hjälp har vi kunnat förbättra 200
personers uppehälle. De första judiska flyktingarna från Ukraina anlände till staden redan i
augusti 2014. Med Guds och er hjälp har vi
kunnat bistå personer som hamnat i extremt
svåra livsförhållanden.”

I kriget i Ukraina dör civila dagligen. Föräldrar förlorar sina barn och barn sina föräldrar. Människorna huttrar i kalla källare
utan mat till och med i veckor utan att veta
vad framtiden kommer att föra med sig.
Vår vän Sergey Kosyak från Ukraina beskrev
läget i landet i slutet av februari så här:

Ukrainare flyr våldet. Du kan hjälpa dem till trygghet.

”Under det här krigets gång har jag inte sett så
stor sorg, ångest och förtvivlan som nu. Evakueringen av människorna från stridsområdena i
landets östra delar försvåras dag efter dag. Jag
hörde nyligen att man snart kommer att börja
kräva nya pass av de som flyr från öst till väst.
Vi hittade nyligen 150 personer, av vilka den
största delen var kvinnor. Det var rörande att se
dem bära ut sina bebisar ur källarutrymmena.
Atmosfären i vårt område har blivit nedstämd
och tystlåten. Dessa människor lämnar allt och
de har inte heller hopp om att kunna återvända
hem. Under den långa bussresan får alltid några sorgliga meddelanden, där de underrättas om
att deras hem och även deras närmaste utplånats. Dessa människor behöver nu våra böner
och vår hjälp.”
Vår långvariga samarbetspartner Svetlana Pokhodina koordinerar evakueringen av civilbefolkningen från Östukraina till landets västliga områden.
Till resenärerna skaffas filtar, vinterkläder och mat. Det är akut behov av
mera resurser. Ett hjälppaket till en
flykting kostar 60€. Ett matpaket kostar 20€. Hur många flyktingar vill du
hjälpa att få en ny start i livet. Tack för
din kärleksgåva i nödens stund.
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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

Också ordförande Lev Kreimer i Viborgs
judiska samfund tackar MdH r.f. för det
ekonomiska stödet, som har hjälpt familjer och gamla i dåligt skick.

Människorna huttrar i kalla källare utan mat i veckor.
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Kom ihåg dina närmaste med en Bemärkelsedagsgåva
Har din vän födelsedag inom en nära framtid? Skrev din brorsdotter studenten? Går din chef i pension?

De gåvor som är uppräknade här
kan du köpa fast redan i dag!

Med vår Bemärkelsedagsgåva-tjänst ger du en gåva till flera
personer på samma gång.

•
•
•
•
•
•
•

Med givandets glädje firar du den som har bemärkelsedag och på
gratulationskortet berättar du för personen i fråga om gåvan.
Du kan bekanta dig med vår Bemärkelsegåva-tjänst på vår hemsida
www.ruokkikaanalkaiset.fi

Get till en familj i Tanzania 20€
Madrass och filt till en syrisk flykting 20€
Fem moskit-gardiner till ett barnhem i Indien 20€
Vinterjacka och -skor till ett syriskt flyktingbarn 30€
Gris till en fattig familj i Albanien 50€
Köksutrustningspaket till invandrare i Israel 50€
Skoldräkter och undervisningsmaterial till fem barn i Kenya 50€

NÄR NÖDEN ÄR SOM STÖRST ÄR
OCKSÅ HJÄLPEN REDAN FRAMME
Mätta de Hungrande r.f. delar som bäst ut katastrofhjälp till:
Ukrainska flyktingar
Syrier i Libanon
offer för översvämningar i Albanien
Mera information i kommande brev

Det är stor brist på
vinterkläder i Ukraina

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.
Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014.
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Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata. Voimassa 22.1.2014-31.12.2015. Varoilla autetaan
hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti; Afrikan, Aasian, Etelä -ja Keski-Amerikan ja Euroopan maissa,
katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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