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Mat i det här paketet räcker för hela familjen för en lång tid

Lunchtid på barnhemmet

Malawi
Kära MdH-vänner och understödjare,

Davis Morris Mdh-kontaktperson
Iris Africa, Malawi

Viborg
Vänner i Mätta de Hungrande-organisationen,
Frid!
Vi hjälper samhällets mindrebemedlade, pensionärerna. Deras
pension är verkligt liten, i praktiken når den inte upp ens till minimiutkomst. Vi hjälper genom att ge mat, mediciner och kläder. I matsäckarna finns vanligen matolja, makaroner, socker,
mjöl, havregryn, hirs, ris, tattargryn, kött- och fiskkonserver, te
och margarin. Vissa familjer får en matpåse två gånger i månaden. Det är de som har det allra sämst. Under våren fick 42 familjer hjälp. Vi delade också ut armbågs- och armhålskryckor samt
gångkäppar. Vårt arbete skulle vara omöjligt utan ert fortsatta
stöd. Vi tackar ständigt Herren för att han gett oss sådana underbara vänner. Herren välsigne er!

I augusti påbörjade MdH/FtN matutdelning i Burundi. Trinity
Church International-församlingens matutdelningscenter i närheten av huvudstaden hade tvingats stänga på grund av matbrist. Tack vare maten från MdH/FtN öppnar centret sina dörrar
igen och åtminstone 600 barn får mat.
I september beslöt MdH/FtN att i Zambia ta med ytterligare
1500 barn från kölistan till matutdelningsprojektet. Detta betyder att MdH, tillsammans med huvudkontoret Feeding the Nations, i nuläge dagligen mättar 10 000 barn på 25 barnhem och
kristna skolor i området kring huvudstaden Lusaka.
I augusti sände MdH/FtN den fjärde matförsändelsen för år 2012
till Ruanda. Containern innehöll 272 000 matportioner. Vårt mål
var att under detta år sända en miljon matportioner till tre olika
flyktingläger. I och med denna container överskreds målet och
redan nu har över en miljon portioner skickats till de nödställda!
• I Indien mättar MdH regelbundet ca 700 barn.
• I slutet av augusti i år har MdH-organisationens mat delats
ut till över 2000 familjer i Israel.
• I år har MdH -organisationens mat delats ut i Tansania till
ca 10 000 människor
Med tacksamma hälsningar

Med djup respekt och tacksamhet från Viborgs judecenter,
Lev Kreimer, Mdh-kontaktperson
Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

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

Konto nr 800010-2037233

Vi lever mitt i stora utmaningar. Dagligen kommer hungrande
människor till oss och väntar i vånda att få hjälp i sin nöd. Undernärda barn, som samlas i närheten av porten till vårt center, har svåra infektioner på grund av brist på tvål och omvårdnad. Min fru rengör deras sår, sätter förband och ger dem mat
och vatten. Det är svårt att med ord beskriva det man känner
då man ser ett litet hungrigt barn få sin mage fylld. Den rislast
ni sände räddar människoliv mitt i denna torka. Jag önskar att
denna lilla hälsning skall hjälpa dig att förstå att du har gjort
mycket gott genom att vara med och sända mat till Malawis
barn. Tack för din givmildhet, din omsorg och kärlek!

Tillsammans med huvudkontoret Feeding the Nations delade
MdH under juli månad ut nära tre miljoner måltider i fem olika
länder. Det är den största mängd mat som föreningen någonsin
delat ut på en månad.
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HÄLSNINGAR

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
MdH har gjort åtta matutdelningsresor till Estland år 2012.
Man har fört mat till Olevis kyrkans soppkök, Israel-centret i Tallinn, Karmel-församlingen i Rakvere, Tallinns hemlösa, Tallinns
fängelse, Missio Manna-församlingens matutdelningscenter vid
Kohtla-sjön och Baptistförsamlingen. Under slutet av året görs
ytterligare tre biståndsresor.

I Olevi kyrkans soppkök i Tallinn delar
man fyra gånger i veckan ut varm mat till
människor som bor på gatan. MdH-organisationen är med och hjälper.

Tack vare dina regelbundna gåvor
kan MdH-organisationen dagligen
mätta tusentals
människor på olika håll i världen.

TACK!

Barnhem i Tansania

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