sina fickor och väskor och gav sina
smycken och även sin bil. De lyckades fly till säkerheten i Libanon.
Mormor kom ängslig med den lilla
flickan till församlingen, eftersom
de inte hade något att äta. De fick
en stor matlåda, mjölk och blöjor.
I och med detta startade ett nytt
skede i livet i ett nytt land.

Vi har alla hört om ISIS-organisationens grymhet. Våldet tvingar miljontals människor att lämna sitt
hemland. När du hör dessa sorgliga nyheter känner du dig hjälplös,
kanske också arg. Du vill göra något,
men vet inte riktigt vad. Genom Mätta de Hungrande-organisationen
kan du säkert och effektivt hjälpa de
förföljda. En ny hjälpförsändelse till
flyktingarna i Libanon är just på väg.
Ännu hinner du bidra med din gåva.

Denna mormor med familj räddades från ISIS-krigarnas händer. Församlingen har blivit deras nya hem
och pastor Saad (bilden) en hoppets ambassadör.

ledning hjälper över 600 förföljda familjer med stöd från bl.a.
MdH-organisationen.
”När flyktingarna får konkret hjälp upplever de att man bryr sig om dem. Många
Till familjerna förmedlas livets av dem har dessutom fått uppleva kraften
grundförnödenheter; mat-hjälp, av den Helige Ande. Hundratals har tagit
madrasser, filtar, blöjor osv. Till emot Jesus, vill lära känna Bibeln och har
dem som är sjuka strävar man ef- gått med i församlingen. Flyktingarna är
ter att ordna den vård de behöver i främmande land avskilda från sina närenligt ordinationer från läkaren maste. De upplever församlingen som en
som hör till församlingens hjälp- trygg plats och vill vara en del av den och...
team. I flyktinglägren är det fort- vår församling växer”, skriver pastor Saad.
farande brist på läkemedel. Flickor
Merparten av syrier och irakier och kvinnor som blivit utnyttjade
som flyr på grund av ISIS-terroris- under flykten erbjuds specialstöd.
men hamnar till grannländerna.
Miljontals människor har gått över En irakisk familj, som hamnade angränsen till Libanon i sitt sökande sikte mot ansikte med ISIS-krigare,
efter trygghet.
har också fått hjälp. Deras 2-åriga
dotter kidnappades och hotades
The Rock Eternal-församlingen i till döds, om inte lösen betalades. Päivi Sarjasto
Gerhard Kolflaath
ordförande
Beirut under pastor George Saads Inför terroristerna tömde familjen koordinator
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€)

September 2015 Konto nr FI33 8000 1002 0372 33

Du kan ge mig en framtid och ett hopp.

NYHETSBREV

FLYKTINGARNA FRÅN SYRIEN ÄR I NÖD. HJÄLP!

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
EN VARM FILT ÄR SOM EN KRAM FRÅN EN VÄN LÅNGT BORTA
I FINLAND. TACK FÖR ATT DU INTE DRÖJER MED DIN HJÄLP!

För en gåva på 20 euro får 1 långtidssjuk person de
mediciner som behövs (t.ex. diabetes och hjärt- och
blodkärlssjukdomar)
För en gåva på 30 euro får 1 flyktingfamilj ett hygienpaket
(tvålar, tvättsvampar, tandborstar och -kräm, disk- och
städmedel, WC-papper)
För en gåva på 50 euro får 1 flyktingfamilj
baslivsmedelsförnödenheter, en filt och en madrass.

FLYKTINGARNA FRÅN SYRIEN ÄR I NÖD. HJÄLP!

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Kontonummer för ålänningar:
FI08 8146 9710 0747 73
Insamlingstillstånd Åland:
ÅLR 2013/9162

Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.
Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014.
Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä
Från konto nr

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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4242
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