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                                                                                  NÖDROP FÖR FLYKTINGAR FRÅN UKRAINA 

Bästa Vänner i Stiftelsen Brödet,  
skriver stiftelsens samarbetspartner prästen Denes Csaba i Voivodeni, Rumänien, och fortsätter: 
 

Ursäkta att jag återigen vänder mig till Stiftelsen Brödet för ett akut behov. P.g.a. kriget mellan Ryssland och 

Ukraina har myndigheterna här begärt att förskolan där våra barn går på obestämd tid ska ta emot 30 migranter 

tills de kan återvända till Ukraina. De lokala myndigheterna kan inte ge mat tre gånger per dag utan har bett 

kyrkan att tillsammans med stiftelsen hjälpa till med detta. Om ni kan hjälpa oss i denna situation ber vi er att inte 

tveka göra det, så att vi kan hjälpa vidare. 
 

Jag har ingen summa att ge men det handlar om 30 

personer, 3 måltider per dag under minst en månad, plus 

hygienartiklar och läkemedel. Det behövs även teknisk 

utrustning för att de ska kunna hålla kontakt med släkt 

och vänner i hemlandet.  
 

Jag tackar er, med vördnad, 

Denes Csaba 
      

 

Vilken förskola rör det sig då om? Vi citerar från stif-

telsens rundbrev våren 20ll: Myndigheterna i 

Rumänien hotade att stänga kindergarten i Voivodeni 

om inte byggnaden rustades upp. Ett nödrop nådde 

Stiftelsen Brödet och tack vare stiftelsens bidrag och enastående arbetsinsatser av dagisbarnens föräldrar 

förvandlades byggnaden till en av de bästa i regionen. Vilken succé och vilken glädje! Några år senare bekostade 

stiftelsen inredning av övervåningen med sängar och badrum, utvändig brandtrappa samt renovering av köket i b.v.   
              

Tragedien i Ukraina griper oss alla hårt och som framgått av nyheterna är viljan hos oss i Sverige stor att hjälpa 

dem som flyr undan kriget. Media i Sverige uppmanar alla som vill bidra att göra det genom redan etablerade 

organisationer. Stiftelsen Brödet har 90-konto och finns sedan närmare 20 år tillbaka i Rumänien och är alltså en 

sådan organisation, vilket gör det möjlighet för oss att på ett bra sätt hjälpa och stödja ukrainare som strömmar in 

till grannlandet Rumänien. Rumänien är dock fattigt och har svårt att t.o.m. försörja sin egen befolkning. Därför ber 

de om hjälp från oss i Sverige.  
 

Välkommen med Ditt stöd. Skriv Ukraina på Din inbetalning om Du vill att Din gåva ska gå dit. 
 

Hälsningar från Stiftelsen Brödet och oss i styrelsen, Arne, Elisabeth, Ivar, Lena, Roger 
 

 

Stiftelsen Brödet   
BG 900-4201, PG 90 04 20-1, Swish 1239004201   
Org.nr: 802401-2844, www.stiftelsenbrodet.se,  

e-mail: kontakt@stiftelsenbrodet.se 

Postadress: Stiftelsen Brödet, Att. L.Åkerlund, Grev Turegatan 64, 114 38 Stockholm Tel: 070-2545233 

Styrelse: Lena Åkerlund, ordf, Roger Arvidsson, sekr, Arne Wikström, Suppl: Ivar Boman, Elisabeth 

Kedland Hofberg  

https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Ukraine
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.stiftelsenbrodet.se/

