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RUMÄNIEN UKRAINA

Kära Vänner och
Understödjare!

Fotona visar ukrainska barn på idrottsplatsen
Nu har flyktingar anlänt från Ukraina berättar prästen Denes Csaba i Voivodeni. En del far vidare till
släktingar eller till andra länder. Vissa är traumatiserade och behöver stödsamtal. Själv ägnar han mycket
omsorg för att på olika sätt hjälpa både flyktingar och bybor. I förskolan har nu 21 barn, 6 mammor och 4
vårdnadshavare – alla flyktingar från Ukraina – inkvarterats. Den stora fotbollsplanen som Stiftelsen
Brödet bekostat som invigdes i augusti 2021 är nu till extra stor hjälp för barnen från Ukraina som för en
stund kan glömma krigets fasor och leka och springa – en viktig aktivitet för rehabiliteringsprocessen.
Vi har även fått ett mail från samme präst i vilket
han berättar om en bybo som hamnat i en sorglig
situation. Det är en mycket god man som tack vare
sin häst har kunnat försörja sin familj genom den
enkla inkomst som han haft som åkare och bonde.
Med sin häst och vagn fraktade han spannmål till
kvarnen och med hjälp av sin häst plöjde han trädgårdar, transporterade byggmaterial till byggarbetsplatser o.s.v. Men när jag fick höra att hans häst
dött, gick jag till honom. Han föll i mina armar och
grät och sa ”Vad ska jag göra utan min häst. Det
var ju min enda inkomstkälla”. Jag tycker mycket
synd om denne församlingsmedlem, säger prästen.
Illustrationsbild hämtad från internet
Om stiftelsen kan hjälpa oss med pengar för att
köpa en ny häst, skulle vi vara mycket tacksamma. Det är extra bråttom för nu börjar vårarbetet och då
är hästen ovärderlig för mannens och familjens försörjning.

Ditt och stiftelsens stöd behövs till både flyktingar och bybor i Rumänien
Varmt tack till var och en som bidragit och fortsätter bidraga!
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