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MOLDAVIEN - 

UKRAINA 
 

Kära Vänner och 

Understödjare! 
        

   

Sedan den 24 februari i år då Ryssland startade krig mot Ukraina har en tredjedel av ukrainarna tvingats bort 

från sina hem. Detta är den största mänskliga fördrivningskrisen i världen idag. Cirka 7 miljoner ukrainare 

har fördrivits inom landet och cirka 13 miljoner beräknas vara strandsatta i drabbade områden eller 

oförmögna att ta sig därifrån p.g.a. ökade säkerhetsrisker, förstörelse av broar och vägar etc., skriver 

UNHCR. Arma människor som utsatts för krig och allt vad det innebär. 
 

Tack vare finansiering från Stiftelsen Brödet kunde 

stiftelsens samarbetspartner Baptistkyrkan i staden 

Ceadir Lunga i grannlandet Modavien köpa matvaror 

och ordna en lastbilstransport till Sarata i Odessa-

regionen i Ukraina, där behovet var stort. Att få besök 

från grannländer och känna omvärldens stöd betyder 

mycket för dessa människor som lever i skräck och 

fruktan. Nu planerar man nästa mattransport och 

hoppas på stiftelsens hjälp även då. Och bakom denna 

hjälp står såväl privata gåvogivare som Märta Christina 

och Magnus Vahlquists stiftelse, som alla förtjänar ett 

varmt tack.  
 

Medan Moldaviens huvudstad Chisinau ligger 132 km 

rakt norrut från Ceadir-Lunga, så ligger Sarata 91 km 

rakt österut. Vägsträckan mellan de sistnämnda orterna är ju inte särskilt lång men dels ska en landgräns 

passeras dels är vägen på grund av kriget avstängd på 

vissa ställen vilket försvårar och förlänger resan. 
 

Om Du märker Din gåva med FLYKINGAR 
så går gåvan till stiftelsens arbete för flyktingarbetet i 

något av länderna Moldavien/Rumänien/Estland. 
 

 

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