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Så gott som dagligen berättar 
massmedierna om flyktingarnas 
svåra förhållanden i Grekland.
   En aktuell målgrupp för MdH:s 
katastofhjälp är flyktingarna som 
strandat i Aten. Eftersom flyktin-
garna fortfarande anlänt i stora 
mängder sände MdH extra pen-
gar till hjälp för dem. Frivilliga 
kristna i Samaria-organisationen 
i Aten delar ut mat fyra gånger 
i veckan både i organisationens 
lokaler och i Victoria-parken. Må-
natligen äter ca 150 barn och 
600 vuxna maten från Mätta de 
Hungrande.

Samaria-organisationens korea-
födda missionspredikant Yong 
tai Yang skriver:
   Vem skulle ha trott att ländernas 
gränser skulle stängas i Europa? 
Olika länders myndigheter har 
skickat tusentals asylsökande till-
baka till Grekland. Aten är smock-
full av flyktingar som återvänt. De 

är extremt trötta och frustrerade 
och ovissheten om vad som skall 
ske skrämmer dem. Många har 
insjuknat under resans gång. Alla 
klarar inte av situationens hårda 
press och hopplösheten har redan 
lett till några självmord. Situatio-
nen är alltså verkligen alarmeran-
de. Vi skaffar grundförnödenheter 
till flyktingarna, så som mat och 
kläder, fastän vi inte skulle ha haft 
råd med det. Våra böner besvara-
des då vi från MdH fick en över-
raskande extra hjälpförsändelse. 
Perfekt tidsplanering!
   Flyktingarna vi hjälper är ma-
rockaner, iranier, algerier, pakis-
tanier och även några från Bang-
ladesh. Deras nöd och hunger är 
även andlig. Genom hjälpen från 
MdH r.f. har vi klarat av att gen-
om eget engagemang gensvara 
på utmaningen. Mat och Biblar 
utdelas allt som oftast till familjer 
och mängden ökar fortsättnings-
vis. Vi är verkligen tacksamma för 

att MdH-understödjare gjort det 
möjligt för oss att vara till hjälp för 
hundratals personer som befinner 
sig i svåra förhållanden. Tillöknin-
gen av flyktingar har varit svind-
lande hög den senaste tiden och vi 
skulle behöva nya frivilligarbetare 
till vår grupp. Nu är det tid att hjäl-
pa!

MdH-hjälp räddar människor i Aten

Den oskyddade Victoria-parken 
i Aten har blivit ett hem för dessa barn.

Bara i centrum av Aten vistas 17 000 flyktingar.

Päivi Sarjasto
koordinator

Arto Mäkinen
ordförande

Tack för din hjälp till 
dem som söker skydd!



Greklands flyktingar 
behöver hopp

Flyktingarna är extremt trötta och den 
okända framtiden ger dem fruktan.
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Vårt mål är att ordna ett MdH-matutdelningstillfälle till per 
vecka, eftersom många flyktingar på morgonen inte vet var 
de ska få mat för dagen.  
   Bara i centrum av Aten vistas 17 000 flyktingar. Just nu går 
ytterligare drygt 10 000 hemlösa från norra gränsen tillbaka 
till Aten. Så länge krafterna räcker till fortsätter vi att dela 
ut mat-hjälp till så många som möjligt, men vi behöver 
tilläggsbidrag för att kunna skaffa maten, konstaterar 
pastor Yong tai Yang. 

Bibeln intresserar många och det är dags 
att lära känna den.


