Enligt information vi fått är många av barnen redan
nu i dåligt skick och sjuka men matförsändelsen kommer att rädda liv. Som nödhjälp skickar MdH en last
på 285 000 måltider, men eftersom en skara på 3026
hungriga barn väntar på maten, kommer den snart
att ta slut. Så fort som möjligt kommer MdH/FTN
att skicka nya matförsändelser, för att kunna hjälpa
barnen.

Under 15 års tid har MdH samarbetat med Foursquare Children of Promise-organisationen i Kambodja
för att hjälpa barnhemsbarn. Trofasta, överlåtna arbetare sköter om barnen och uppmuntrar dem genom att berätta att de har en himmelsk Far. En Far
som älskar och en Far som också ger dem deras dagliga bröd. Barnen öppnar sina hjärtan för Gud, litar på
Honom och ber. Du kan vara svaret på deras böner!
Kambodja är ett buddistiskt land men i dag vänder
sig allt flera till sin nya vän, Jesus.
Hjälp oss att hjälpa Kambodjas föräldralösa! Du sänder väl din gåva snart för barnen behöver hjäp nu!
MdH tackar redan på förhand för ditt stöd i detta
stora projekt!

Hur många barn vill du mätta?
• Två portioner per dag under en månad till 10
barn kostar 35€
• Två portioner per dag under två månader till
10 barn kostar 70€
• Din gåva, liten eller stor, kommer att vara till
stor välsignelse för dessa små
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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

Tillsammans med huvudkontoret Feeding the Nations delade MdH under julen ut mat-hjälp till fattiga
i Kambodja. Läget i landet visade sig vara alarmerande och matutdelningen fortsätter. På 100 barnhem
är sammanlagt ca 3000 barn utan mat. En ny matförsändelse är på gång. Den innehåller bland annat
vitaminiserade risportioner ämnade för undernärda
barn. Ris är en lämplig föda för Kambodja-borna. En
last med vitaminer finns också med.
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Outhärdlig matbrist på barnhemmen i Kambodja

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

MdH påbörjar ett nytt matutdelningsprojekt i Tanzania. Mat-hjälpen kanaliseras från och med mars till småbyarna
i Gairo-området samt till 249 barn på
Bethel-barnhemmet. Mera information i
kommande nyhetsbrev.

KAMBODJAS FÖRÄLDRALÖSA
BEHÖVER DIN HJÄLP!

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