I Matteus evangelium 24:4-14 beskrivs hur det i den yttersta tiden kommer att vara jordbävningar, krig och
hungersnöd på många platser. I vers 14 kan vi läsa den
goda nyheten att ”...detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och
sedan skall slutet komma”. Vårt uppdrag är att predika
evangeliet för detta släkte och visa de lidande att de inte

Under julen utdelades mat Försändelsen till Nicaragua kom fram.
i 21 byar i Kambodja.

1 300 familjer som lever i yttersta nöd i
Malawi fick regelbundet mat-hjälp.

Dina penginggåvor möjliggjorde biståndsprojekt
i följande länder under år 2012:
Ruanda
Haiti
Dom.Republ.
Indien
Tanzania

Zambia
Burundi
Nicaragua
Albanien
Ukraina

I Zambia fick 10 000 föräldralösa ett varmt mål
mat dagligen.

I Estland hjälptes människor på gatan i
Tallinn, Kohtla-Järve och Rakvere.

Nära 700 elever i kristna skolan
i Indien fick skollunch.

Mexico
Malawi
Kenya
Israel
Kambodja

Bosnien
Honduras
Ryssland
Estland
Libanon

1,1 milj mat-portioner delades ut
i flyktingläger i Ruanda och alla
smulor togs till vara.

I hungersnödsområdena i Tanzania mättades över 10 000 människor.

Genom den lokala församlingens matutdelningscenter i Israel förmedlades mat till immigranter.

Fattiga, stora familjer fick
mat i Albanien.

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Konto nr 800010-2037233

I Ukraina fick 12 barnhem och 3
åldringshem hjälp.

är bortglömda eller övergivna. Tack för att Du fungerat
som Guds händer och fötter på platser utöver jorden där
nöden varit stor.
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Under året 2012 förmedlade Mätta de Hungrande, i samarbete med huvudkontoret Feeding the Nations, över 14
miljoner matportioner på olika håll i världen. Dessutom
kanaliserades via Finland hjälp till Kenya, Ryssland, Indien, Albanien, Israel, Estland och Tanzania.

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset
År 2013 behövs Din hjälp för att Mätta de Hungrande regelbundet skall kunna
•
•
•
•
•
•
•

ge mediciner och mat till aids-sjuka mammor och barn i Kenya
dela mat till fattiga och handikappade i Albanien
bekosta måltider för barnarbetare som går i kvällsskola i Indien
hjälpa barn, invalider, gamla och människor på gatan i Ryssland
ge mat till föräldralösa i Malawi och Zambia
köpa majs till byborna i hungersnödsområden i Tazania
ge stöd åt immigranter i Israel
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koordinator
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ÅR 2012

-12 månader – 20 länder – hjälp till tusentals!
Vårt varma tack till Dig, käre MdH-understödjare!

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