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har under de två senaste åren stött Hapsals Matbank i Estland med pengar till drivmedel för att 
Matbanken ska kunna leverera matvaror de får gratis från olika livsmedelsaffärer till fattiga i och 
omkring Hapsal. Den 14 mars 2016 fyllde Matbanken 5 år. Stiftelsen skickade en skriftlig 
hälsning och fick detta trevliga svar. 
 

 
 

     2016-03-17 
Till Stiftelsen Brödet 
 
Vi är mycket tacksamma för födelsedagsgratulationen till Hapsals Matbank från Stiftelsen Brödet 
som framfördes av Ülo Kalm! Det blev en mycket trevligt födelsedag på grund av den stora 
mängd vänner som Matbanken har. Man kan se bilder från festen på Facebook på Haapsalu 
toidupank. 
 
Här kommer statistiken för januari och februari i år.  
 
Mat vi fått: 
43% - bröd 
17% - ägg och mjölkprodukter 
40% - pasta, drycker, spannmål, gröt m.m. 
 
Vi fick mat från: 
Konsum (Coop) - 23% 
Tallinns Matbank - 20% 
Säästumarket - 17% 
Finska Matbanken Elämän Leipä (Livets Bröd) - 12% 
Andra mindre donatorer - 28% 
 
Vi levererar mat till: 
Människor i nöd i Hapsal - 41% 
Hjälporganisationen för stora familjer (alla län) - 23% 
Ryska invånare i Hapsal - 10% 
Övriga länet - 26% 
 
Situationen för Hapsals Matbank är ungefär densamma som förra året när det gäller de 
bidragsstöd vi får. Secondhandaffären som vi grundade bidrog förra året med 476 euro till 
Matbanken. Det finns inget hopp om att vi kan få mer från butiken i år. Möbelbutiken som vi 
öppnade i oktober förra året har inte inbringat pengar, så vi överväger att stänga den. 
Anledningen till att den inte säljer tror jag är den dåliga ekonomiska situation som människor är i - 
de har inte råd att köpa möbler. 
Om Stiftelsen Brödet har möjlighet att stödja Hapsals Matbank även i år, skulle det vara en stor 
hjälp. Med stiftelsens hjälp skulle vi kunna fortsätta Matbankens aktiviteter även utanför Hapsal. 
 
Guds välsignelse! 
 
Terje Vihur 
Haapsalu Toidupank (Hapsals Matbank) 
samordnare 
__________________________________________________________________________ 
Du kan stödja Matbanksprojektet med en gåva till Stiftelsen Brödets 90-konto: BG 900-4201 


