Läkare Ljundström rapporterar:

Pia Lind och Kirsi Nyrhinen

Vi vill tacka för Mätta de Hungrande-organisationens rikliga stöd till de fattiga i Kenyas kustområden år 2012. Senaste år var utmanande på grund av torka och terroristangrepp, men vi tackar Herren för Hans beskydd. Vi är
speciellt tacksamma eftersom det nu är 20 år sedan vi anlände till Kenya och under alla dessa år har vi fått uppleva
Hans trofasthet och omsorg. Såhär i efterhand kan vi bara
förundra oss över Guds vishet och ledning i allt. Arbetet på
Oasis-kliniken växer. I januari fick kliniken hälsoministeriets
godkännande och kan nu fungera som hälsocentral med
15 bäddplatser.

Kenya-missionärerna
Kirsi Nyrhinen och Pia Lind

Oasis-kliniken delar ut mat och
mediciner från MdH-förrådet till
aids-sjuka mammor och barn.

Tillsammans med invalidorganisationen
Vozroshdenija
delar
MdH ut mat i följande byar i området kring
Viborg: Vozroshdenija, Också i detta hem har man fått mathjälp
och fått höra evangelium.
Krasnii Holm, Komsomolskoe, Drushnoselje, Mihailovka och Gvardeiskoe. Invalider, flerbarnsfamiljer och personer som lever i svåra
förhållanden, så som ensamförsörjare och arbetslösa, får
mat. Denna lokala organisation strävar efter att stödja
genom att förse byborna med mat, kläder, skor, husgeråd
samt andligt och moraliskt stöd. Kom med och hjälp de
mindrebemedlade i Viborg!

VIBORG:
Polisen vid avdelningen för de minderåriga barnen i Viborg vill förmedla ett hjärtligt tack till MdH-organisationen. Tack för det stöd
ni gett till familjer som behöver fortsatt social hjälp. Ni har hjälpt
människor som hamnat i svåra livssituationer. Ett stort tack för att
ni inte är likgiltiga gentemot olyckliga okända människor.

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja

Högaktningsfullt,
Polis överstelöjtnant
Solovjeva

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

Mat har delats ut till pastorer i byar längs kusten samt till
Oasis-klinikens patienter. De gåvor vi fått i form av mat och
mediciner från MdH-organisationen har varit till stor hjälp
för hela Mtwapa-samhället, där prostitution och droger är
stora problem. Vi ser ivrigt fram emot året 2013, nya segrar, glädjestunder och samarbete med MdH-organisationen. Vi fortsätter arbetet tillsammans, så att de lidande får
nås av evangeliet. Ännu ett tack för er rikliga gåva och må
Gud välsigna er alla!

För ungefär ett halvt år sedan
kom en mamma till Oasis-kliniken med sin 3,5-åriga son. Pojken var mycket sjuk. Han hade
aids och var mycket mager. Också mamman är aids-positiv. Då
pappan hörde att båda var allvarligt sjuka lämnade han familjen. Mamman har inget arbete.
Både mamman och pojken fick
mat och vård på kliniken. Pojken väger nu 19 kg och mår bra.
Även mamman har återfått sina krafter. Jag vill
påstå att utan gratis-hjälpen från Oasis-kliniken
skulle pojken ha dött.
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KENIA:

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

Missionär Pia Lind skriver:
På Oasis-kliniken föds drygt 70 barn per
månad. Det är märkbart mera än förra
året. Detta ger oss mycket glädje men
också nya stora utmaningar med tanke
på framtiden. Kliniken är redan nu fylld
till bristningsgränsen. T.o.m. trapporna
är fulla av köande patienter. Vi är mycket
glada att vi kan hjälpa dessa gravida kvinnor, som inte har möjlighet att få hjälp
någon annanstans. Hjärtligt tack för din
gåva till Kenyas fattiga!

KENIA

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