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Tack för att ni sänder mat. Vi tycker om det. Tack
för er kärlek –Tatenda

Tatendas historia

Fagrace kokar ofta ris till barnen på barnhemmet.

Kära vänner,
För det första vill jag tacka dig. Du har ett givmilt
hjärta. Tack för att du sänder ris till oss. Du har
välsignat så många i Malawi. Här på Iris barnhemmet gillar barnen verkligen ris. Då det är
dags att koka ris är alla glada, för det är vår favoritmat. Även många barn i byarna har fått mat.
De vill alla tacka Dig, för när de äter ris mår de bra.
Du slutar väl inte att skicka mat. Gud är verkligen glad för du har välsignat så många, bland
andra mig. Må Gud välsigna er alla och ge er
vishet.
–Fagrace

Davis Morrison
Direktör för partners –Iris Africa,
Malawi

Kari Niemi
puheenjohtaja

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Du kan understödja vårt arbete också genom att ringa nummer

0600-11995 (20,12 e) 0600-10985 (9,93 e)

Konto nr 800010-2037233

Tatendas föräldrar dog år 2005 och han blev
ensam med sin äldre bror. Vi hörde om Tatenda och tog den då 7-åriga pojken till tryggheten på Iris barnhemmet i Bangula. Han behövde inte övertalas, han var oändligt fattig.
Han behövde inte ta något med sig, för det
enda han ägde var kläderna han hade på sig.
Barnhemmet var en alldeles ny och underbar värld för Tatenda. Där fanns en egen
säng, rinnande vatten och tvål, leksaker, rena kläder och tre måltider per dag.
Tatenda har blivit en stark ung man som går
på sjunde klass. Han tar sina studier på allvar. Han är tacksam att du hjälpt honom att
få ett nytt liv. Tatenda äter mycket, han har
verkligen god matlust.

MÅNADS-BREV Juli 2011

Sedan hans föräldrar dog år 2006 har 13-åriga Fagrace varit på Iris Africa-barnhemmet tillsammans med sin yngsta bror. Han har skrivit
detta brev ”Till alla vänner”, som har sänt ris till
honom alla dessa år.
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Tillsammans med huvudkontoret för Feeding the Nations har Mätta de Hungrande fört mat regelbundet till Malawi från
år 2007. Vi samarbetar med Iris Africaorganisationen och Heidi Baker. Enligt
rapporter vi fått har en ny matförsändelse nått fram. Med hjälp av pastor Lyson
har maten utdelats åt 250 barn i byn N
Yanga, 130 barn i byn Jambo och Iris Africa-barnhemmets 61 barn. Största delen
av barnen som fått hjälp är under 12 år.
Dessutom har mat delats ut i flera byar
i Bangula-området, till familjer, gamla,
aids-sjuka, änkor och föräldralösa, som
lever i oerhörd fattigdom.

Ruokkikaa Nälkäiset ry.

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!

Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn.

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn
och gatans människor i centrala Moskva. Man för också
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner
fungerar en lokal Word of Life-församling. Ett team från
församlingen besöker barnhemmet varje vecka och för
mat, kläder och leksaker till barnen.
Port Payé
Finlande
115 285

Rysslands
utslagna väntar
på din hjälp!
Mätta de Hungrande för regelbundet mat till Malawi.

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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