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Hjälparbetet forsätter även
under extrema förhållanden

Jag lyfter mina ögon upp till bergen.
Varifrån skall min hjälp komma?
Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. (PS 121)
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orona pandemin skakar hela världen.
Den har begränsat även vårt hjälparbete.
Vi kan inte genomföra alla våra matprojekt,
men de flesta som lever genom mathjälpen
får den på ett eller annat sätt. Ansvarsbärarna
på fältet har varit tvungna att vara kreativa
och flexibla inför den överraskande situationen. De allra fattigaste familjerna har fått
det ännu svårare, men i nöden finner vi nya
sätt att arbeta. Då folksamlingar är förbjudna
går det inte att dela ut mat i hjälpcentralerna
eller i skolorna. Det tryggaste och bäst fungerande sättet är att leverera maten till hemdörren. Det kräver mera tid och framförallt extra
arbetskraft, men till vår glädje har de lokala
kristna kommit med till denna talka.
I Ryssland, Moskva har vi koncentrerat oss
att hjälpa de äldre som har utegångsförbud.
Det går bra att lämna matpaket bakom dörren. Våra kontaktförsamlingar i Israel och
Libanon arbetar på samma sätt. I Kenya studerar skolbarnen hemifrån, de får hela veckans matleverans på en gång. Maten består av
torrvaror.

I Indien har man levt i isolering åtminstone
i tre veckors tid. Fattiga familjer fick matvaror för två veckors behov innan utegångsförbudet utlystes. Just nu verkar det dock att vi
inte kan genomföra den matleverans som var
planerad inom april månad. Barnen i Indien
behöver våra förböner. Våra ansvarsbärare
håller telefonkontakt med familjerna, men att
ge dem praktisk hjälp är utmanande, skriver
vår kontakt Anna från Kolgata.

I Kenya skolbarnen får ris och olika slags bönor.

någonsin är vi otroligt tacksamma för ert
regelbundna stöd. Hälsa alla understödjare
att deras gåva just nu är oersättlig till dem
som har det svårt. Vi använder medlen med
omsorg så att de ska räcka till för så många
som möjligt. Trots utmanande omständigheter fortsätter vi med arbetet, ingen kris ska
kunna förhindra arbetet för Gud.” Denna
hälsning kommer från pastor George Saad i
Libanon. Vi har fått liknande meddelanden
från olika håll i världen.
Många missionärer har rest hem från
Kenya. Våra kontakter på Oasis kliniken har
dock bestämt sig för att stanna kvar i landet,
de kan hjälpa de svårt sjuka endast på plats.
Feeding the Nations tackar alla sina kontakter för deras överlåtna och självoffrande sätt
att arbeta.

I Grekland försöker man hjälpa genom
hemleveranser samt genom att erbjuda varm
mat tre gånger per dag. Det är dock få som
kommer åt de varma måltiderna då endast ett
fåtal får samlas samtidigt.
Förutom matvaror behövs det medel för
mattransporter vilket förorsakar extra kostnader just nu. Allt kostar från packningsmaterial till hjälparbetarnas skyddsutrustning,
andningsskydden och handskarna. ”Nu som

I Moskva
koncentrerar
vi att hjälpa
de äldre.

Vi ber er alla som ger stöd att
tillsammans med oss be om Guds
övernaturliga beskydd för dem som
arbetar på fältet, vishet och kraft i dessa
extrema förhållanden. Vid tider av kris
brukar priserna gå upp, vilket skett
även nu, men vi fortsätter tillsammans.
Tack för att du står tillsammans med oss!
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 9.8.2019. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2020–31.12.2021. 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

