Barnens Ambassa
AKUT NÖDROP

MÅNADS BREV

Barnfamiljer evakueras från
krigszonerna i östra Ukraina.
Vännernas Hus får nu tjänstgöra
som en trygg och säker plats för
några av många barnfamiljer som
evakuerats. De har fått lämna allt
och fly i all hast. De kommer
tomhänta.
Situationen är mycket allvarlig
och farlig i krigszonerna.
Från Tjetjenien och Ryssland
kommer terroristgrupper in i östra
Ukraina och gör allt för att störa
förstöra och döda.

Församlingarna i Östra Ukraina
hjälper familjer att evakueras. De
distribuerar mat och andra
förnödenheter. De riskerar sina
liv.

Här är ett nödrop från en
organisation i Slovjansk som
hjälper till att evakuera barn från
krigs zonen.

”Vi uppmanar vi dig att fortsätta
att be och vara med ekonomiskt i
att hjälpa våra partners att de
uppfyller behoven hos föräldralösa och adoptiv / fosterfamiljer
som kämpar för att överleva i den
svåra situationen i östra
Ukraina.
Vi ber att ni engagerar er för att
skapa ljus i ett sådant här
mörker!”

Vännernas Hus
Vi har tagit emot en familj
(familjehem) med sju barn från
krigszonen, och vi förbereder nu
för nästa familj som skall komma.
I går var striderna så hårda, att
ingen kunde komma ut från
staden

Vill du hjälpa oss på Barnens
Ambassad, att hjälpa dessa
familjer.
Pengar behövs till mat och andra
förnödenheter.
Vi behöver få ihop 60 Kr per
barn/dag. För en månad blir det
1800 Kr per barn.
Striderna eskalerar, Månaderna
kan bli många.

Sätt in ditt bidrag på
Pg: 415398-7
Bg: 483-9478

Ge via SMS
Sms:a Barn 50 – till 72672
för att ge 50kr
Sms:a Barn 100 – till 72672
för att ge 100 kr
Sms:a Barn 200 – till 72672
för att	
  ge	
  200kr

Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi
frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta.
Vad kan en människa göra mig? Hebr 13:..5-6

