Mat utdelas bl.a. i norra delarna av Cebu och på öarna Bohol och Leyte.

Den 8 november slog historiens kraftigaste tropiska
cyklon Haiyan till på Filippinerna och lämnade efter sig massiv förstörelse. Ingen vet exakt hur många
dödsoffer katastrofen sist och slutligen krävde men
det vet vi, att ca 12 miljoner människor berördes av
den. Man beräknar att bland skarorna av hjälpbehövande är 4 miljoner barn.

Det andra skedet påbörjades i slutet av november,
då den första försändelsen med mat, 1,5 miljoner
måltider, åkte iväg till Filippinerna.

Stormen spolade bort människor, hem och boskap,
förstörde ris- och andra odlingar och drog med sig
fiskarnas båtar.

1
10
25
50

dollar räcker till
dollar räcker till
dollar räcker till
dollar räcker till

10 måltider
100 måltider
250 måltider
500 måltider

Då vi alla ger något blir det mycket och vi kan
hjälpa tusentals och åter tusentals!
Tack för din gåva! Den betyder mera än du kan
föreställa dig!

Dessutom genomför MdH, tillsammans med huvudkontoret Feeding the Nations, en tredelad hjälpoperation, eftersom det svåra läget kommer att fortsätta
länge på öarna. Med hjälp av dina gåvor förmedlar
vi mat och Guds kärlek och tröst åtminstone under
hela året 2014. MdH-organisationens internationella ledare Steve Sumrall berättar, att kanalerna man
samarbetar med på Filippinerna är noggrant utvalda
och testade under många års samarbete och konstaterade som säkra.
Det första skedet av operationen pågår och man
delar ut konserver, vatten i flaskor, madrasser och
filtar till de överlevande. Detta sker tillsammans med
lokala Victory Christian Fellowship, FSPM och Team
Mission.

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande

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

Du kan också stödja vårt arbete genom att ringa nummer

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

Konto nr 800010-2037233

MdH har direkt från början, i samarbete med lokalt
verksamma FSPM (Finlands-svenska-pingstmissionen) och Team Mission, gett katastrofhjälp genom
att på plats skaffa fram rent vatten och mat.

Det tredje skedet innefattar flera matförsändelser
under året 2014.
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”Jag är med henne i nöden.” (Psalm 91:15)

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 Med referensnummer 1177 stöder du biståndsarbetet i Israel.

En Julhälsning till Dig!
Mätta de Hungrande-organisationen tackar för dina gåvor och förböner under året 2013
och tillönskar Dig, kära understödjare, en Fridfull Jul och ett Gott Nytt Samarbetsår 2014.
Gud har visat att...”du har strött ut och gett åt de fattiga” (Ps.112:9)

Du är en stor välsignelse!
”Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.” (4 Mos.6:24-26)

TACK FÖR ATT DU HJÄLPER!
- Mätta de Hungrande delar ut mat, vatten,
madrasser och filtar på Filippinerna!

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