
 

God Jul och Gott Nytt År 
Faddrar, Sponsorer och Vänner 

 
Jultransporten 

Ett år går så fort! Återigen har vi varit i Rumänien med en jultransport. Behoven hos våra vänner ökar 
alltid när kylan sätter in. Vi försöker möta behoven för att i någon mån lindra nöden. Att kunna hålla 
kylan ute och ha mat på bordet är basala behov, men tyvärr inte en självklarhet för alla. 
 

Renovering av det sönderfallande huset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vårt julbrev 2017 berättade vi om en familjs desperata situation. Det handlade om en nybliven änka 
med tre barn, som inte hade något att leva av och som dessutom bodde i ett hus som höll på att braka 
samman. Familjen levde i mörker och kyla på grund av obetalda elräkningar och brist på ved, och 
barnen gav upp sin skolgång. 
Under oktober-november har vi lyckats bygga upp den raserade väggen, lägga nytt tak och sätta in täta 
fönster och dörrar. Istället för det lilla rummet, som var familjens sista tillhåll, får de nu två rum och 
två värmekällor. Kök och toalett samt duschrum blir färdigställda efter hand och till våren planerar vi 
att dra in vatten. 
Det är stort att få se hur livet och hoppet återvänder till den så sargade och stressade familjen. En, för 
dem, ouppnåelig dröm har gått i uppfyllelse och de har fått ett liv där ljuset bokstavligen tränger undan 
mörkret. 
Vi i Rumänienhjälpen är så tacksamma och känner stor glädje i att kunna göra skillnad, och allt beror 
på Guds nåd och kärlek. 

Tack 
Det är svårt att ensam uträtta något i vår mörka värld, men tillsammans kan det bli möjligt. Därför, 
TACK till alla kära vänner för allt stöd. Tack för alla familjepaket och julklappar som får barnaögon 
att lysa. Tack också till alla besökare i Butiken Hjälpen, ert stöd och generositet betyder så mycket. 
 
I honom (Jesus) var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har 
inte övervunnit det. Joh. 1:4-5 
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