
Tack vare din giv-
mildhet under 
det senaste året 
fick hungran-
de i 18 olika län-
der mat-hjälp. 
Du har fungerat 
som Guds hän-
der och fötter 
och fört hopp till 
bland annat Bos-
nien och Zambia.

Zambia – 
tusentals 
barn får 
mat
I samarbete 
med huvudkon-
toret Feeding 
the Nations har 
vi under de se-
naste sju åren 
fört mat till de 
minsta i Zam-
bia. Matportio-
ner har utdelats 

i kristna skolor och barnhem kring huvudstaden 
Lusaka. Med cirka 2 miljoner portioner mättades 
6200 barn i 17 olika skolor och barnhem under 
det senaste året. Tack vare dina regelbundna gå-
vor, kära MdH-understödjare, har detta varit möj-
ligt. Under fem års tid har missionärsparet Dave 
och Connie Kreating gjort ett värdefullt arbete 
och sett till att mat serverats åt dessa tusentals 
barn dagligen. Ansvariga pastorn i Shamma-sko-
lan, som är bland de skolor som fått mat-hjälp, 
skriver: ” Tacksamma berättar vi, att vår skola 
vuxit kännbart sedan den regelbundna matut-
delningen påbörjats. Som en följd av de nyttiga 
matportionerna och vitaminerna har elevernas 
hälsotillstånd förbättrats märkbart”. Pastorn vi-
dareförmedlade också ett tackbrev:

”Jag är en 37-årig änka med tre barn, 10, 7 och 4 
år gamla. Min man dog 2003 och jag blev ensam 
utan inkomst. Snart kom det fram att jag och mi-
na tre döttrar är hiv-positiva. Vi har stora problem 
med bland annat matbrist och barnens skolgång. 
Sedan mina barn fick börja i Shamma-skolan och 
nu får mat dagligen har under hänt. Sjukskötarna 
och även läkarna är förundrade över hur mycket 
mina barns hälsotillstånd förbättrats”.

Bosnien 
– sjuka 
fickmat-
hjälp
Ti l l sammans 
med huvud-
kontoret Fee-
ding the Na-
tion delade 
Mätta de 
Hungrande ut 
mat på många 
nya platser i 
slutet av år 
2011.

En av de plat-
serna var Bos-
nien där ar-
betslöshets-
procenten är 

35% och många familjer lever i hopplösa förhål-
landen. I Bosnien, där andelen kristna är liten, 
öppnade utdelningen av matpaket en naturlig 
möjlighet att också berätta de goda nyheterna 
från himlen. Församlingen i Sarajevo skaffade ma-
ten och på detta sätt välsignades den lokala be-
folkningen. De kristnas givmildhet fick också de 
lokala företagarna inom livsmedelsbranschen att 
delta och skänka tvättmedel och matoljor till gå-
vopaketen. Paketen delades ut till fattiga familjer, 
dövskolan och ett barnhem för cancersjuka barn 
i Sarajevo. De väl tilltagna paketen innehöll bland 
annat mjöl, pasta, soppor, gryn, bönor, socker, ris 
och mycket mycket annat. Tack för ditt samar-
bete i detta projekt. 

Allt vad ni har gjort 
för en av mina 
minsta bröder, det 
har ni gjort mot 
mig. (Matt 25: 40)

Bosnien 2012.

Barnhemsbarnen deltar ivrigt i talko-
arbetet med att lossa lasten.

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
vice ordförande
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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,
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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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4242, Israeltyö 1177

Genom att hoppa över en måltid i 
veckan kan Du rädda en hungrande!
Skicka oss den summa Du sparat.

Tack för Din gåva i februari!

Rwanda – nytt MdH-projekt
I tre olika flyktingläger i Rwanda bor upps-
kattningsvis ca 54 000 människor.  Mån-
ga kommer dit från Kongo för att söka 
trygghet. Dessa människor har inga hem 
och inte heller i dessa förhållanden möjlighet 
att få någon inkomst. Under år 2012 samar-
betar MdH-organisationen med Authentic 
Word Ministries, som verkar i Kigali, och skaf-
far basförnödenheter till flyktingarna. De är 
i desperat behov av hjälp. Tack för dina för-
böner för detta projekt. Kom med och hjälp! 
Mera info i kommande nyhetsbrev. 


