Tillsammans med huvudkontoret Feeding the
Nations har MdH redan i åratal mättat gatubarn och barnhemsbarn i Zambia samt delat ut
skolluncher i kristna skolor. Tack vare dina regelbundna gåvor har antalet av de barn som
får hjälp stigit märkbart under de senaste åren.
Vi tackar MdH-organisationen för samarbetet
som fortsatt år efter år. Tack vare de rikliga matförsändelserna från MdH mättar vi just nu dagligen 11 000 föräldralösa och dessutom hundratals andra barn som lider av undernäring. Hjälpen
från MdH är enda hoppet för de mottagande
barnen, eftersom många av dem lever på gatan.
I detta nu önskar 15 nya skolor ansluta sig till
MdH:s matutdelningsprojekt. Detta innebär tusentals nya barn och varje månad får vi nya förfrågningar.

Efter ett halvt års dagliga skolmåltider ser man stora förändringar i barnen.
Dehär förskolebarnens hudfärg har ändrat, de har mycket bättre koncentrationsförmåga, är aktivare och uteblir inte längre från skolan. För alla dessa studerande är skollunchen den enda måltiden under dagen.

Tack för att ni tillsammans med oss har omsorg om Zambias fattiga. Utan MdH-organisationens regelbundna mathjälp skulle dessa barn inte ha någon framtid. För min
egen och barnens del vill jag tacka varje givare för gåvorna.
Vår bön är att Gud också i fortsättningen välsignar MdHorganisationen i ert arbete att hjälpa de allra fattigaste.
Dave Keatingin
Missionär
Lusaka, Zambia

Försändelsen till Zambia kom fram och missionärer Dave och Connie Keating är redu
att dela ut mat till föräldralösa.

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande

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

Syskonen Maxwell och Monique kom till förskolan Blessed favour i januari
2013, mycket undernärda och svaga. De orkade inte leka och än mindre
studera. Nu är de glada och mår bra. Tack för de regelbundna skolluncherna!
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Alla kan ge något
– och ännu flera barn räddas
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Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

Mätta de Hungrande/FTN når 11 000 barn i Zambia

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

Mat till områden som drabbats
av torka i Kenya
Missionär Marie Setterby rapporterar från Kenyas kust:
Vilken välsignelse MdH:s hjälp är här i Kenya!
Från början av 2013 har vi från MdH-lagren dagligen delat ut ett varmt mål mat till
skolbarnen i Mdomos obygder. Barnen kommer långa vägar till förskolan som församlingen har. Resan till fots fram och tillbaka från olika byar är 10-14 km och barnen tar en ordentlig eftermiddagslur innan de återvänder hem. Det här är en liten början, men vi är lyckliga över att kunna ge mat åt dessa hungriga små.
MdH mättar regelbundet i Kenya sammanlagt ca 600 barn i Mdomos och Jimbas obygder samt i Mikindanis slum.

De avlägsna trakterna kring Mdomo har länge lidit av
torka och utgör en tröstlös syn; inget liv alls.
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