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Kylig vinter
Albanien är ett fattigt land. Största gisslet är arbetslöshet. Albaner-
na som de senaste åren arbetat i grannländerna har nu förlorat sina 
jobb och återvänt till hemlandet, vilket har ökat ytterligare den svåra 
situationen för de arbetslösa i Albanien. Det dagliga livet har också 
under de senaste månaderna försvårats på grund av exceptionellt kallt 
väder. Graderna sjönk ordentligt ner under -10 C. Så kallt har det inte 
varit i Albanien på 30 år. Mätta de Hungrande r.f. hjälper regelbundet de 
mindre bemedlade i Lac och Lushnje i samarbete med Fjala e Jetes-för-
samlingen. Under de senaste månaderna har skickats ytterligare två 
pengaförsändelser till staden Kavaja, för anskaffning av mat, filtar och 
värmeapparater. Tack vare trogna MdH-understödjare blev även detta 
nödhjälpsprojekt möjligt!

Under i Kavaja! 
I områdena kring Kavaja bor drygt 80 000 människor. 95 % är mus-
limer och av områdets arbetsföra är 40 % arbetslösa. Församlingen 
i Lushnje hjälper sin egen stad men även de fattiga i Kavaja. Under de 
senaste sju månaderna har MdH delat ut mat, kläder och skolmaterial 
till barnen i mindre bemedlade familjer i Kavaja. Hem, där det inte finns 
någon uppvärmning, inga sängar och nästan inga andra möbler heller, 
har besökts. I dessa hem är matskåpen gapande tomma. Man har träf-
fat hemlösa änkor, vilka bor i släktingars hem och övergivna barn som 
vistas hos grannar. Mycket arbete har gjorts, och ansträngningarna har 
inte varit förgäves.

Igen en gång har vi fått bekräftelse att utdelandet av mat är det 
tyngsta arbetet, men det lönar sig. Att förmedla konkret hjälp öppnar 
människornas hjärtan, även beslutsfattare. Ledarna i staden Kavaja 
har följt med hjälparbetet och har bett om hjälp av de kristna välgören-
hetsarbetarna, eftersom situationen är så svår för många av stadens 
invånare. För några veckor sedan kallades tusen barn med föräldrar till 
kulturhuset för att få höra vem som förmedlar hjälpen. Pastor Erion Sy-
lari fick berätta varför de bidrar med hjälp. Detta närliggande kulturhus 
får församlingen använda gratis månatligen. Där har man börjat med att 
dela ut mat till behövande och samla folk för att höra goda, uppmuntran-
de nyheter. Kom med och förmedla hopp för livet till Kavaja-borna!

Det hopplösa läget för änkor
Även i staden Lac utförs gott arbete. I januari tillbringades tid speciellt 
med änkor. Man samtalade och åt tillsammans och uppmuntrade dem. 
De som lämnat som änkor är mycket fattiga. Det är svårt att inse hur 
fattiga de är. Ensamstående Monda berättade om situationen. 
"Jag är mamma till fem barn, arbetslös och har inte pengar till mat. Jag 
har bett att mina barn skall få förbli friska fast vi inte har någon värme i 
huset och ingen mat i skåpen. Jag kunde inte tro mina ögon då hjälp-
teamet från församlingen dök upp med matförpackningen vid vår dörr. 
Jag är så lycklig att de hittade oss! Nu har jag mycket mat till barnen 
och behöver inte längre vara rädd. Jag vet varifrån jag får hjälp även i 
fortsättningen. Gud finns till!"
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En ny, stor dörr har öppnats i Kavaja, så att vi kan föra in mat och 
evangelium. Med hjälp av din gåva kan vi fortsätta och utveckla arbetet i 
Kavaja. Tack för att du inte sluter dina ögön för deras nöd! 

En värmeapparat och två kassar med livsmedel till ett kallt och 
fuktigt hem. Inte konstigt att mammorna ler.

Den här familjens trångmål började när pappan blev 
blind, din gåva har hjälpt dem att överleva.

Också till detta hem förmedlades mat och hopp!




