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Kära Vänner och
Understödjare!

Stiftelsen Brödet stöder sedan ett antal år tillbaka Matbanken i Hapsal län i Estland. Under de senaste två
åren har den fattiga befolkningen drabbats extra hårt genom coronapandemin. Matbanken, som på estniska
heter Toidu Pank, fungerar så att livsmedelsaffärer skänker matvaror med kort bäst före-datum till Matbanken. Det finns även möjlighet för privatpersoner i Estland att bidra, bl.a. finns i flera matbutiker speciella
automater där varorna kan lämnas – helst sådana med lång hållbarhet och i tillverkarens originalförpackning
som inte kräver förvaring i speciell temperatur. Automaterna töms regelbundet och distribueras av
Matbanken. Stiftelsen Brödets insats består i bidrag till bensinkostnaderna för att matvarorna ska kunna
köras ut till de behövande. Stiftelsen har beslutat att i år höja det årliga bidrag till detta. Om Du vill att Din
gåva ska gå till detta ändamål, så skriv Hapsal eller Estland på inbetalningen.
Avståndet till Stockholm är drygt 50 mil. Här ytterligare några fakta om Hapsal i vårt grannland Estland:
- Hapsal är Estlands äldsta kurort känd för sin hälsobringande
havslera.
- Alla tsarer som har regerat i Ryssland på 1800-talet har besökt
Hapsal.
- Under 300 år (1279-1559) hade den katolske biskopen sitt högsäte i
Hapsal och staden hade under den perioden nära kontakt med Rom.
- Hapsals historiska järnvägsstations 216 m långa perrong är
takförsedd i hela sin längd.
- Den handstickade Hapsalsjalen är så tunn att den kan träs genom en
damring.
- Ett Ilon Wikland-museum finns i Hapsal. Slottet som Ilon ritat i
Astrid Lindgrens bok Ronja Rövardotter liknar biskopsborgen i
Hapsal.
- Varje vår och höst tar Hapsals kust emot miljontals arktiska
sjöfåglar under deras flytt.
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