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HJÄLP DEM SOM LIDER 
AV TORKAN I ÖST-AFRIKA

MdH-organisationen både de-
lar ut och lagrar mat i Tanzani-
as hungersnödsområden. 2700 
st hundra kilos majssäckar har 
köpts. Gotte Stenroos berättar att 
människorna är utan hopp. Här 
följer bilder och rapport från hun-
gersnödsområdena.

Missionär Gotte Stenroos rappor-
terar:

MdH-mat är utdelad i Doman-
ga, i följande byar med omnejd: 
Kipamba, Nambasita, Eshkesh, 
Endadgulda, Momgo wa mono, 
Endajachi, Yayeda chini, Enda-
daudu, Endagichan, Endanawish 
Gempak, Masyeda, Umbur, Uda-
ya, Kusumay, Endala, Endmarari-
ye, Qrus och Basodawish. Hittills 
har 1800 familjer fått mathjälp och 
utdelningen fortsätter. En del av 
livsmedlen är lagrade och kom-
mer att delas ut i november och i 
februari nästa år. 

Vi har mött många söndriga män-
niskor och hört om många tra-

giska livsöden. En pappa sprang 
gråtande till oss. Hans fru hade 
dött då hon födde tvillingar en 
vecka innan vi anlände till byn. De 
har fem barn och inget att äta. 
De har inga fler kor eller getter att 
sälja. Den mat vi hade med oss 
räddade dem från svältdöden.  
Eftersom många brunnar har tor-
kat ut tvingas människor att gå 
upp till 15-20 km för att få vatten. 
Då de kommit fram står de länge 

i vattenkön och måste dä-
refter vandra 20 km hem 
igen. Många människors 
dagar går åt till att försö-
ka få tag i livets grundför-
nödenheter, försöka klara 
sig. Tack för att ni hjälper 
människor som ni inte kän-
ner. Ni ska veta att de i sina 
böner tackar för er och er 
hjälp.

I kommande nyhetsbrev 
berättar vi mera om hur 
ditt bidrag varit till hjälp. Be 
för Östafrika och sänd din 
gåva, så att MdH kan fort-
sätta att dela ut mat till ännu 
fler. Varje gåva är värdefull!

Du kan understödja vårt arbete också genom att ringa nummer

0600-11995 (20,12 e) 0600-10985 (9,93 e)
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Rysslands
utslagna väntar 
på din hjälp!

Ruokkikaa	Nälkäiset	ry.
PL	845,	20101	Turku,	Puh:	02-251	2150,	fax:	02-251	2160,

E-mail:	info@ruokkikaanalkaiset.fi							www.ruokkikaanalkaiset.fi

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. 

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn. 
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TANSANIA 2011

Den senaste MdH-biståndsresan till Viborg gjordes i september 2011

Pertti Mäkeläs rapport:

I Viborg samarbetar MdH med bl.a. den lokala Lämmin koti-föreningen, 
vilken hjälper 700-800 judiska åldringar. Hos oss alla i teamet väcktes hjärt-
gripande känslor då vi besökte ett judiskt hem, dit vår kontaktperson Lev 
Kremer tog oss. I hemmet bodde två sjuka åldringar; mannens båda ben 
var amputerade och hans fru var förlamad. Vi hade med oss mat, bad 
för dem och välsignade dem i Jesu mäktiga namn. Jag minns ännu den 
vädjande men tacksamma blick som mannen gav mig.

Jag tror och är säker på att vi fullföljer den syn som MdH-organisationens 
grundare, Lester Sumrall, fick av Jesus 1987. Jag vill också vidareförmedla 
de många hjärtliga tack som kontaktpersonerna på de olika målområdena 
uttrycker.   


