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Jag var hungrig
och ni gav mig mat
Vill du få ditt nyhetsbrev per e-post?
Ruokkikaa nälkäiset skickar nyhetsbrev även per e-post. Om du vill få ditt nyhetsbrev
per e-post istället för ett vanligt brev, meddela om detta till oss skriftligen.
Skicka oss e-post med följande innehåll: Begär om e-nyhetsbrev och skriv ditt namn,
din adress/gatuadress samt e-postadress dit nyhetsbrevet ska skickas.
Skicka meddelandet till vår e-postadress: info@ruokkikaanalkaiset.fi

info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi
Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

Grekland är full av hemlösa flyktingar

G

reklands flyktingar står inför en utmanande situation 2018. Gränserna är stängda och de kan
inte resa vidare. Grekland är full av hemlösa flyktingar och deras trångmål ökar tillika med
växande antal hjälpbehövande. Den lokala Samaria organisationen har gett både hopp och
mat, som finansierats av Ruokkikaa Nälkäiset, till dessa flyktingar sedan 2013. På deras bas i centrala Aten, som inrymmer ca 150 personer, tillagas matportioner tre gånger i veckan. Sedan början
av 2014 har Ruokkikaa Nälkäiset månatligen finansierat mat för ca 500 flyktingar. Man för mat och
nödbostadsmaterial även till de närliggande flyktinglägren.

Pastor Philip från Aten rapporterar:
”I våras fick vi, utöver det reguljära stödet, en
extra RN hjälpsändelse och det kom till ett verkligt behov. Greklands regering har grundat flyktingläger nära vår bas och det har ökat antalet hungriga hos oss. Orsaken till våra växande
behov är den ensidiga maten på lägren samt
att det finns så lite av det. Maten räcker inte
till alla på lägret. Flyktingarna är värda en god
måltid mitt i allt elände de lever i. Vi har velat
visa dem respekt genom att laga dem god mat,
för varje människa är värdefull inför Gud, även
den hemlösa”.

Pastor Philip vistas mycket i köket. Hans möda
har inte gått Gud eller RN förbi!

Barn och ungdomsarbete

Barnfamiljer har intagit Samaria centret.

Samarias hjälparbete har blivit känt bland flyktingarna i Aten. Den senaste tiden har mathjälpen delats framförallt till barnfamiljer från
Afghanistan och Irak som har kommit i stora
skaror. Vi startade barn och ungdomsarbetet
för att hjälpa de unga och det har varit mycket
belönande. Flyktingbarnen är mycket tacksamma för maten de får, men även för under-

visningen och gemenskapen. För dem är det
viktigt att ha kontakt med en trygg vuxen till
vilken de kan berätta om sina svårigheter och
rädslor. Vilket privilegium att få dela glädjebudskapet mitt i svårigheter.

Ännu lite sallad och maten är serverad.

Fann Jesus i Samaria centret
Vi har lärt känna hemlösa under matutdelningarna och förtroendet har vuxit fram med tiden.
Vi har glädjen att berätta att vi för ett år sedan
startade en bibelskola för flyktingar därför att
det fanns så många som var intresserade. Ca 60
flyktingar samlas till våra söndagsgudstjänster.
Förra sommaren fick vi ett glädjande bud
från våra tyska medarbetare som jobbade
i köket
Team medlemmarna hade lärt känna en troende
afghansk gemenskap i Tyskland. Det tillhör ca
300 afghaner i gemenskapen. De flesta av dem

Matpaket räcker även till närliggande
flyktinglägren.

fann sanningen i Grekland under deras flykt.
Den skönaste nyheten var att många av dessa
afghaner hade lärt känna Jesus på vårt Samaria centra här i Aten. Vi är så tacksamma att
Gud kan använda även oss för att expandera
sitt rike.

RN organisationen tackar alla Samarias trofasta
medarbetare för deras uppoffrande sätt att
arbeta och alla finländare för deras ekonomiska
stöd! Fortsätt att hjälpa familjer på deras flykt
och ge dem hopp!
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 27.12.2017. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2018–31.12.2019. 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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SISTA SIDA VID DINA ADRESSUPPGIFTER.

REFERENSNUMRORNA. DU HITTAR DEM PÅ BREVETS

DU I FORTSÄTTNINGEN ANVÄNDER DE NYA

VÅRA REFERENSNUMMER ÄNDRAS. TACK ATT

