Hjälpen kommer fram och gör skillnad
Man saknar ord just nu i denna kris som Ukraina står mitt i, ett krig där
städer bombas, människoliv skövlas och familjer splittras. På grund av
ondska, en ondska som vi alla önskar ska ta slut, och som vi var och en
påverkas av på ett eller annat sätt.
Många har frågat mig om hjälpen verkligen kommer fram och
på den frågan kan jag verkligen säga JA. Hjälpen kommer fram
och gör skillnad för människor som är på flykt och är
krigsdrabbade. Det är klart att jag funderade när första lasten
gick i väg om det verkligen skulle funka att få in en trailer i ett
land där det pågår fullt krig. Men Gud har verkligen visat på
många sätt att Han är med, att Han vill att vi ska hjälpa folket
och har visat sin
precision i många
saker. Ett exempel
på det är, när en
medhjälpare som
hjälper till att hitta och handla in mat för bra
priser var och gjorde detta. Han fick tag på 22
pallar mat för halva deras inköpspris, och många
pallar mat skänktes därtill, och det hela kostade
70 000 kr. I precis samma veva fick vi in två gåvor
på 50 000 kr + 20 000 kr= 70 000 kr, som specifikt
hade märkts ”Mat” . Det visar ju ändå på Guds precision.
ETT STORT TACK vill jag här verkligen förmedla från de i Ukraina, som tar emot våra laster
med förnödenheter. De är så otroligt tacksamma och saknar ord för hjälpen de får. De
hoppas på att vi en gång kan få träffas, och att de då kan få tacka personligen och ge oss en
lång och hård kram full av tacksamhet. Detta uttrycker de gång på gång, så känn att ni alla
gör skillnaden för våra medmänniskor i Ukraina.
Det är en hel del pappersarbete med lasterna för att
man ska få in dem, men via kontakter så har vi hittat
en väg in. Hjälpsändningar får idag åka in via en
”grön linje” med hjälp av rätt dokument. Bilarna vi
använder oss av är ukrainska lastbilar, som ska hem.
Chaufförerna vill hem till sina familjer, försvara sitt
land och försöka påverka så att deras barn ska få en
hoppfull framtid. En av våra chaufförer kom hem till
ingenting, hans hus fanns inte mer. Hans företag
och tolv trailers var sönderbombade och låg bara i spillror. Hans fru och barn lever men kan
inte komma ur deras hemstad, och han kan inte komma in då alla broar är sprängda. Att inte
ha något hem eller jobb att återvända till och att inte få träffa sin familj går knappt att

föreställa sig. Tragedi, smärta och sorg. Han försöker nu ta sig ur landet för att med sin
trailer åka och hämta mer hjälp till de som behöver.
Men mitt i denna tragedi så kommer faktiskt hjälpen
fram och gör skillnad för många. Hitintills har vi kört 5 st
trailers som nått in i Ukraina till fyra olika platser där vi
har kontakter. Två hjälpsändningar har gått till Ternopil
där vi har kontakter via
Pingstunionen.
Pingstförsamlingarna har
flyktingförläggningar i sina
kyrkor, och de åker ut med
små bussar för att hämta barn och mammor, som inte har
möjlighet att fly själva. Ingenting läggs på lager, utan en del
slussas också direkt ut med mindre bilar till krigsdrabbade
områden där behoven är oändliga.
Vi har även kört en
last till en kristen
hjälporganisation i staden Rivne, där de direkt
förmedlar hjälpen till olika krigsdrabbade
områden. Några mindre bilar har gått in i Charkiv
med förnödenheter. På vägen dit stoppades de
av ryska
konvojer,
men
släpptes
efter några
dagar och kunde nå sitt mål, och hjälpen kom fram till
de drabbade i Charkiv.
En trailer har gått till Kievområdet, den lastades av
innan Kiev och slussades in med mindre bilar. Den
innehöll mycket sjukvårdsmaterial och mat.
Trailer nr 5 har kommit genom tullen och
är framme i Karpaterna på torsdag, och
hjälpen där kommer gå till de enormt
stora flyktingströmmarna som kommer
dit. Fler förfrågningar kommer hela tiden
från olika platser och behoven är enormt
stora.

Dessa äldre har inte
kunnat fly men har fått
mat till sitt hem, från
Sverige

Detta äldre par har fått fly
kriget och har fått äta sig mätta
av mat som vi skickat ner med
hjälpsändning.

Mamma med två barn som
fått fly bombningarna i Kiev.
De var två dagar i Kiev under
svåra bombningar, och de
beskriver det som väldigt otäckt
innan de lyckades fly.

Flyktingströmmar
som är på väg att
lämna Ukraina. En
chaufför som körde
en av våra
hjälpsändningar
tog bilden

Ett rum i en av Pingstunionens
flyktingförläggningar i Ternopil

Pingstunionen har
d
satt upp många
affischer runt om i
landet.
”Var med oss Gud,
ta hand om oss
och förbarma dig”

Även jag vill säga ett Stort och Varmt TACK till er alla som ställt upp på olika vis. Tack till er
församlingar och privatpersoner som stöttar, samlar in, packar, skänker förnödenheter och
ger av er tid. Tack för förböner och ekonomiskt stöd.
TACK till alla företag som ställer upp med mat, hygienartiklar, madrasser, ekonomiskt stöd
med mm. Ni är alla fantastiska och tillsammans gör vi skillnad för människorna som lever i
krig i Ukraina. Jag är djupt berörd av det stora engagemanget för att hjälpa våra
medmänniskor.
Vi är även fortsatt i behov av mycket stöd på olika sätt
för att kunna hjälpa de behövande i Ukraina.
Ekonomiskt stöd behövs till att köpa in partier av mat,
hygienartiklar, andra förnödenheter och även till
transporterna. Hjälpsändningarna kostar nu mellan
18 000–30 000 kr per lastbil.
På vår hemsida uppdateras behoven kontinuerligt om
du vill vara med och skänka sådant som behövs.

Stort Tack och Guds rika Välsignelse.

Anna Claesson
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ORDNA GÄRNA FLER INSAMLINGAR I KYRKOR OCH PÅ ANDRA STÄLLEN!
Hör i så fall av dig till simon@tjernobylbarnensoas.se
Dessaså
äldre
inte kunnat
fly men
har fått
till sitt hem, från
får har
du veta
vad som
behövs
ochmat
instruktioner
om hur det ska packas.
Sverige
Detta äldre par har fått fly

kriget och har fått äta sig mätta

av mat som vi skickat

