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Teamarbetet i Beirut fungerar

Mat delas ut från morgon till kväll. Låt oss be om vishet och kraft i den pressade situationen.
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Libanon i september 2020
Sett till invånarantalet i Libanon utgör flyktingarna den största andelen i värden t.o.m
30 % av befolkningen. De är framförallt syrier
men också kristna från Irak. Kollapsen i ekonomin på våren försvårade såväl flyktingarnas
som libanesernas liv och explosionen rörde
om i landets situation ytterligare. Åtminstone
100  
000 människor har förlorat sitt hem,
arbetslöshetssiffrorna har exploderat och de
fattigas antal växer med fart. Vardagen försvåras av att brottsligheten blomstrar och
också på grund av att elektrisitet står till buds
bara 5 timmar om dagen.

Hur hjälper RN-organisationen?
Våra samarbetspartners utrymmen besparades från större skador, endast alla fönster

trycktes in. Tackvare att utrymmena besparades så har hjälparbetet varit möjligt från första
stund. Församlingsteamet fungerar effektivt
och människornas hjärta har varit öppna för
Jesus. Församlingen har en fungerande kontakt med den lokala affären, från vilken matförnödenheter har införkaffats. Man jobbar
fortfarande från morgon till kväll. Med gåvomedel skaffar man mat och vatten då man
inte kan dricka kranvatten. I början av september skickades redan den tredje pengaförsendelsen iväg för att köpa de allra viktigaste
matförnödenheterna. Tack för era rika gåvor.
Låt oss tillsammans hjälpa libaneserna över
den här krisen. Den personliga allmänreferensen eller referensen 4242 styr gåvomedlen
till Libanon.

Här nedanför presenterar vi tacksamma för dig en bildhälsning från augusti till
september i Beirut. I nöden känner man igen vännerna tackar pastor Saad!
Varje gåva är nu värdefull!

Mat och bön
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