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Under juni och juli anlände över 1000 flyktingar till Grekland per dag.

Läget för de flyktingar som strandat i Grekland är besvärligt

Till Greklands kust har detta år re-
dan kommit ca 124 000 flyktingar, i 
huvudsak sådana som flyr på grund 
av konflikterna i Mellanöstern. 

Greklands öar har inte tillräck-
ligt med vatten, mat, mediciner 
eller säkra övernattningsställen. 
Grekland har nio officiella mot-
tagningscenter, men på grund av 
bristen på pengar fungerar endast 
en av dem fullvärdigt. Internatio-
nella hjälporganisationer försö-
ker åtgärda bristerna, men trots 
det förpassas de flesta som an-
länt  till Aten, där ”gatulogi” och 
tiggares hårda vardag väntar dem. 
Med hjälp av Samaria-organisatio-
nen delar Mätta de Hungrande ut 
en varm måltid till flyktingarna 4 
gånger i veckan i Aten. 

Vår kontaktperson pastor Philip be-
rättar om läget i landets huvudstad:

Grisar till de fattiga i 
Albanien
Pastor Erion Sylari i Albanien 
rapporterar:

I Albanien råder svår arbetslöshet 
och läget är hopplöst för många. 
Det finns människor som försöker 
klara sig på 3-5 euro en hel månad. 
Under sommaren har vi, utöver 
matutdelningen, förmedlat grisar 
till de fattiga i Gramshi-området. 
Människorna är verkligen tacksam-
ma, eftersom de nu har möjlighet 
att inom en nära framtid få ex-
trainkomster tack vare djuren. 

På bilden visar en lycklig albansk fa-
milj upp sin nya gris. Kom ihåg att 
man genom djurbutiken på MdH:s 
hemsida och genom Hyvän mielen 
kauppa  kan köpa gåvor till fattiga 
familjer på olika håll i världen 

Läs mera på  
www.ruokkikaanalkaiset.fi

- Mängden av hjälpbehövande väx-
er i rasande fart. Till vår hjälpcen-
tral anländer i första hand syrier 
och afghaner.  Under juli månad 
fick 480 barn och 2000 vuxna 
mathjälp. Samtidigt har vi rätt 
att också dela evangeliet till dem 
som aldrig hört det förut. I mån 
av möjlighet för vi också mat till 
människor i parkerna, vilka sak-
nar alla livets grundförnödenheter. 
De har varken mat, mediciner el-
ler skydd, för att inte tala om tvätt-
möjligheter. Vi har också inbjudit 
flyktingarna till våra bönemöten 
och under den senaste tiden har 
de deltagit allt oftare. Detta är vi 
mycket tacksamma för. Allt det 
här är möjligt tack vare MdH-or-
ganisationens hjälp.



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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HJÄLP TILL FLYKTINGAR I GREK-
LAND OCH DE FATTIGA I ALBANIEN

Antalet ukrainska flyktingar i Israel är upp till 95 000, en-
ligt vår lokala kontaktperson. Mätta de Hungrande skicka-
de i augusti ytterligare en hjälpförsändelse för att bistå des-
sa människor. Beit Hallel-församlingen i Ashdod växer. För 
största delen av de nya församlingsmedlemmarna har förs-
ta kontakten med församlingen varit dess matutdelnings-
central. Tack kära MdH-understödjare, att du regelbundet 
vill mätta hungriga invandrare som anlänt till Israel. 

Behoven är stora men möjligheten att vara till välsignelse 
är alltid större.

Tack för din gåva!    Ensamförsörjarnas och flyktingarnas barn, som vi försöker hjäl-
pa i Ashdod, är ca 300.

Största delen av flyktingarna kommer från områden i Syrien, Af-
ghanistan och Irak, där de hotas av islamistiska extremiströrelser. 


