MdH har sedan år 2006 regelbundet mättat barn
i Indien. Vi samarbetar med svenska Indien children-stiftelsen, som bland annat grundar och uppehåller kristna skolor tillsammans med lokala kristna församlingar. Till skolorna kommer de barn
som inte har andra möjligheter att få undervisning.
De är barn från de fattigaste och till största delen
hinduiska och muslimska familjer. Skolorna fungerar i de norra och nordostliga delarna av Indien.
Mat utdelas till grundskoleeleverna men också till barn som arbetar. Många pojkar har långa
tunga arbetsdagar. De samlar skräp och skaffar
på så vis inkomst till sin familj. Dessa barnarbetare hinner till skolan först på kvällen efter arbetet, men får en ordenlig näringsrik måltid av MdH.

och förmedlar Guds kärlek till dessa minsta. Tack
för dina förböner för barnen och lärarna i Indien.
Denhär muslimska flickan i första klass är ett av de
barn som får mat. Hon bor i Kolkata. Hon har far,
mor och sex syskon. Fadern är arbetslös. Mamman
städar hos en annan familj och får på detta sätt lite
inkomst till sin familj. Familjen bor i en koja gjord av
plast och presenningar i utkanten av staden. Flickan
har fått börja i den kristna skolan men kommer dagligen hungrig till skolan eftersom hemma inte finns
något att äta till frukost. Hon berättar: ”Jag är så glad
över att varje dag få äta i skolan! Vi är fattiga och vi har bara
lite mat hemma. Ibland har också vi höna eller fisk med riset, men inte alls varje månad!”
Tack för allt som ni gör för fattiga barn i Indien!

De lokala lärarna är värda ett stort tack; de gör
ett beundransvärt arbete i utmanande förhållanden. De sköter om undervisningen men hjälper också dagligen barnen i deras många behov

INDIEN
• Invånarmässigt det näst största landet i världen.
• Flera analfabeter än i något annat land på jorden.
• En stor del av indierna lever i anspråkslösa förhållanden, många i fattigdom och till och med
hunger.
• Den snabba befolkningstillväxten (20 milj per
år) förhindrar en förbättring av de fattigastes
levnadsförhållanden.
• Statsreligionen hinduism samt islam har en stark
position. 2,5% är kristna.

Med tacksamhet,

MdH-organisation ger regelbundet mat till cirka 650 barn i Indien.
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Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

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

Konto nr 800010-2037233

MdH-organisationen ger regelbundet mat till cirka 650 barn i Indien. Det här året delar vi ut skolluncher på fem olika orter; i Dumka, Gujarati,
Kolkata och Pakur. Också barnen i det avlägsna
Jharkhandi får mat. Dessutom delas regelbundet ut mjölk i fyra olika slumområden i Gujarati.
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MAT TILL SKOLELEVER OCH BARNARBETARE
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Denhär 14-åriga muslimpojken bor i Bengali-området i nordöstra Indien.
Det är ett av världens mest tättbefolkade områden. Hans familj har inte
tillräckligt med vare sig pengar eller mat och pojken hjälper till att få lite
inkomst till familjen genom att samla skräp. Efter arbetet går han till den
kristna kvällsskolan. Han har lärt sig läsa, skriva och räkna. Alla barnen
som går i kvällsskolan kommer från extremt fattiga familjer men i skolan
får de varje dag en ordentlig måltid. ”Efter att ha gått i kvällsskolan i tre år
kan jag intyga att i skolan får jag bättre mat än någonsin hemma,” säger pojken.
Din gåva, kära MdH-understödjare, har förändrat också denhär pojkens
hela värld. TACK!

GÅVOR TILL BARNEN I INDIEN

Den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att
det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.
(Matt.10:42)

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