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Bästa stödjare,
ni har hjälpt de behövande
i Albanien i 8 års tid.
Ett stort tack till er!
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Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

Albanien är en av platser
som får regelbunden hjälp av
Feeding the Nations
Vi vill dela nyheter från Albanien så här vid
skördetider, från ett land som för många kanske förblivit obekant, även om landet är ett
av Greklands grannländer. Folket är överraskande fattiga. Feeding the Nations arbetar
i Albanien i två städer, Lac och Lushnje. Vår
målsättning är åstadkomma en permanent
förändring i dessa urfattiga familjers vardag.
Det är därför vi har höjt det månatliga biståndet för bägge städernas välbefinnande. Nu
får ännu flera familjer en måltid tack vare stödet från vår organisation och dig.

Storfamiljen i Lac har fått mat och filtar. Alla
har nära till skratt, både barnen och dem som
fört paketen.

Pastor Alexander för mat till många olika slags
hem, bl a till familjen Hysen. Till familjen hör
pappa, mamma, två handikappade barn samt
sjuka farföräldrar.

I Lushnje hjälper församlingen speciellt
familjer som kämpar med fattigdom och
arbetslöshet. Församlingen samarbetar också
med de lokala skolorna. Den här formen av
samarbete har visat sig vara ett väldigt fruktbärande sätt att hjälpa. Under förra våren
nådde församlingen fram till ca 500 elever.
Eleverna får mat efter skolan och man spelar spel med dem och erbjuder vänskap. Vid
undervisningstillfällen kan man ta upp ämnen
som mobbning, hygien och hur man kan ta
hänsyn till andra. På detta sätt kan man motverka barnens dåliga beteendemönster och
felaktiga val i svåra omständigheter.
Tack vare detta skolprojekt tredubblades
antalet barn som fick hjälp av den lokala församlingen på några månader. Man kan säga
att det har uppstått ett förtroende mellan
dessa barn och många muslimfamiljer barnen

Barnen som inte fått frukost eller mellanmål hemifrån är vrålhungriga på eftermiddagen.

kommer ifrån. Maten är en liten nyckel som
öppnar stora dörrar för att förkunna evangeliet.

Vi hoppas att du också vill vara med i detta
arbete genom att ge mat och öppna hjärtans
dörrar till de mindrebemedlade i Albanien.
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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.

Rahankeräyslupa RA/2017/1360,

Insamlingstillstånd Åland:
ÅLR 2017/9659

Kolehti / Jäsenmaksutili: FI08 8146 9710 1556 71
Kontonummer för ålänningar:
FI08 8146 9710 0747 73

SISTA SIDA VID DINA ADRESSUPPGIFTER.

REFERENSNUMRORNA. DU HITTAR DEM PÅ BREVETS

DU I FORTSÄTTNINGEN ANVÄNDER DE NYA

VÅRA REFERENSNUMMER ÄNDRAS. TACK ATT

