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Ett matpaket = ett ljus i mörkret
Nu ligger 2019 bakom oss och Sam-Hjälp ser med tacksamhet tillbaka på ett år 
av hjälp till Östeuropa. Som en viktig del i detta – och som ett ljus i mörkret 
för fattiga familjer är matpaketen till jul. Genom att många goda krafter 
samverkar såväl i Sverige som i mottagarländerna kunde Sam-Hjälp levera inte 
mindre än 5 000 paket.

Rapporterna från Sam-Hjälps mottagare vittnar om en stor glädje och 
tacksamhet. Vår önskan är att du som sålt, köpt eller packat matpaket också 
ska känna av den stora tacksamheten.

Visste du att Sam-Hjälp har en ny websida? Där kan du läsa om vår 
verksamhet, köpa gåvogram mm. Ta en titt på www.samhjalp.se



SAM-HJÄLPS ÅRSMÖTE
Årsmötesförhandlingar  •  Sång och musik
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Lördag 28 mars kl 16:00
Allianskyrkan Jönköping
Ingen anmälan

Välkomn
a!

Nytt projekt i Ukraina 
”Genom ord och handling”
Under många år har Sam-Hjälp samarbe-
tat med församlingen Vefil i staden Ber-
dyciv i Ukraina. Ett stort antal transporter 
med humanitär hjälp har överlämnats och 
mycket annat har utförts tack vare stöd 
från Sverige. Vännerna i församlingen ar-
betar intensivt med distribution till famil-
jer och institutioner i och kring staden. 

Genom ett nytt ekonomiskt stöd från 
Allianskyrkan i Huskvarna och Sam-Hjälp 
kommer nu vår samarbetspartner kunna 
utöka sitt sociala arbete. De kommer att 
anställa personal för att på ett mer effek-
tivt sätt kunna hjälpa fattiga familjer att 
förbättra sin livssituation, ge stöd till 
utsatta barn samt genom söndagsskola 
och annan verksamhet bedriva evangeliskt 
arbete.

Verksamheten i Pjatka och Berdyciv kommer att fortsätta. Den nya satsningen 
innebär att man kommer att kunna utöka arbetet till ytterligare två samhällen. 
För att kunna bedriva verksamhet där är det också aktuellt att anskaffa och 
upprusta lokaler för ändamålet.

Med stor glöd och inspiration är församlingen, med dess pastor Yuriy  
Voloshyn i spetsen, redo att satsa för att göra skillnad.
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Matlådor och 
trasiga drömmar
I starten på det nya året har vår motta-
garorganisation Valoare Plus i Bacau 
Rumänien satsat på att hjälpa de hem-
lösa i sin stad. Vi fick en hälsning från 
deras ledare Marian Paduret:

Kära Sam-Hjälp!
Vi vill uttrycka vår stora tacksamhet för stödet och hjälpen vi fick från er för de hemlösa i Bacau.
Under 32 dagar kunde vi dela ut:
• mer än 1 300 varma måltider
• vatten
• medicin
• kläder och skor
• filtar och personlig hygienutrustning
Varje kväll startade våra volontärer en unik resa genom staden och letade efter människor utan skydd för att ge dem en varm måltid. Det unika var att lära känna dem, lyssna på deras livshistorier och upp-täcka de trasiga drömmarna. Att lyssna in deras behov och planer för framtiden.

Det var värt all uppoffring från våra volontärer. Vi lärde oss så mycket. Det motiverar också människor att vara generösa och aktiva i fortsättningen. Vi har unga volontärer som erbjuder sig att varje dag gå och mata gamla människor som inte kan äta själva. Medlemmar i kyrkan köper ved eller förbereder måltider i hemmen och går fortfarande ut varannan kväll på gatorna i Bacau och letar efter människor i behov av hjälp för att erbjuda lite hopp.

Vi kunde göra denna nyårssatsning p g a människor i Sam-Hjälp och andra som stöder oss och tror på vad vi gör i Bacau. Vi tackar er så mycket och önskar er alla många välsignelser från Gud.
Tack! 
Marian Paduret
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Dags 
att betala in medlemsavgift för 2020! 

Stöd Sam-Hjälp – bli medlem! 
Sam-Hjälp är en förening som vid årsskiftet hade 1 049 med-
lemmar. För 150:-/år kan du också bli medlem. På det sättet 
visar du att du tror på Sam-Hjälps långsiktiga sätt att arbeta 
med fattiga människor i Östeuropa - och vill stötta det.

Glöm inte att ange ditt namn och märk med ”Medlem”! 
Är du ny medlem ange även din adress.

Jubileumsinsamling
Sam-Hjälp fyller 30 år! Detta firades stort med en 
fest i slutet av januari. Men firandet fortsätter hela 
året!

Vi har ett mål att vår jubileumsinsamling ska 
inbringa 300 000 kr extra i gåvor. Därför kommer 
det att anordnas fler extra evenemang under detta 
jubileumsår så håll koll på Sam-Hjälp i sociala 
medier och på vår websida. 

Gåvorna i jubileumsisamlingen kommer att gå till 
ett arbete i Rumänien som drivs av hjälporganisationen Somebody Cares.  
Den arbetar i tre mycket fattiga byar i Pauleascadalen norr om staden Pitesti.

I en av byarna finns ett uppbyggt center. Verksamheten där riktar sig till alla 
åldrar, alltifrån att besöka nyfödda och ge råd till nyförlösta mödrar till att ge 
äldre och ensamma en hjälpande hand. 

Sombody Cares arbetar med sociala insatser, utbildning och evangelisation.
Under de 18 år som organisationen har funnits har de byggt upp ett stort 
förtroende och gett ett oändligt antal människor stöd och hjälp. För att kunna 
hjälpa fler människor pågår nu uppbyggnad av ett center i den andra byn. 

Sam-Hjälp lägger i sin jubileumsinsamling stor vikt vid utbildning för barnen.
Ge din gåva för att hjälpa en medmänniska och som ett tack till Herren för 
trettio välsignade år med många mäktiga under! Ge med glädje!


