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Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

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

Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande   www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset
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Hjälp kanaliseras 
bl.a. till öarna 
Leyte och Cebu.

På denna utdelningsplats räckte maten till ca 1000 familjer.

I november förra året drabbades Fi-
lippinerna av en väldig orkan. Tillsam-
mans med Feeding the Nations-orga-
nisationen har MdH varit där för att 
hjälpa dem som drabbades. Under 
den första månaden efter katastro-
fen inhandlades mat lokalt med hjälp 
av organisationen Victory Christian 
Fellowship. Sedan slutet av novem-
ber har sex containrar med livsmed-
el, sammanlagt 2,3 miljoner matpor-
tioner, sänts till Filippinerna. Hjälpen 
har utdelats på flera olika platser i 
samarbete med åtta olika föreningar. 
Efter den förödande katastrofen tar 
den lång tid innan människornas liv 
normaliseras. MdH/FTN skulle vilja 
förmedla så mycket varor som möjligt 
till nödområdena, åtminstone under 
år 2014. Kom med!

Tack att du som MdH-understödja-
re vill hjälpa katastrofoffren: Hjäl-
pen nådde bl.a. Aljoberts familj: 

Aljobert är jordbrukare i Ormoc och 
bor i en liten stuga, liksom övriga jord-
brukare i området. Hans familj består 
av fru, svärföräldrar och ett ettårigt 
barn. Deras hus var bland de första 
som förstördes i stormen, allt spola-
des bort i ett ögonblick. De försökte 

Arbetet i katastrofområdena på Filippinerna fortsätter

nå fram till ett närbeläget betonghus 
för att få skydd. Aljobert höll sitt barn 
i skydd under tröjan  och med andra 
handen stödde han sin sjuka svär-
mor.  Den kalla orkanvinden ven och 
metallföremål och alla möjliga saker 
flög omkring i luften. Vanligtvis skulle 
man ha hunnit fram till huset på fem 
minuter men nu räckte färden över en 
halv timme. Hela tiden var de i livsfa-
ra. På huset fanns inte längre något 
tak men det gav dem ändå skydd.

”Vi hör fortfarande liknande historier då vi 
delar ut mat. Omständigheterna är hopplö-
sa.  Så gott som 100% av odlingarna förstör-
des så människorna har ännu ingen möjlighet 
att skörda. De är fortfarande helt beroende 
av hjälp utifrån. Å dessa hårt prövade männ-
iskors vägnar vill jag tacka MdH:s understöd-
jare. Filippinerna känner er inte men de är 
enormt tacksamma för den hjälp de fått. Vi 
hoppas att ni bryr er om och förmedlar hopp 
även under kommande månader,” skriver 
vår kontaktperson på Filippinerna. 



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Mat till Ukraina
Ukraina befinner sig mitt i en stor konflikt och de minstbemedlade 
lider mest. Matutdelningsprojekt förbereds som bäst. 

Mera information i nästa nyhetsbrev.

Tanzania
I Tanzanias avlägsna byar kokar invånarna sitt vatten dagligen. 
Mera varor kanaliseras till hungersnödsområdena. 

Mera information i nästa nyhetsbrev.

•	 Arbetet	i	
katastrofområdena	på	
Filippinerna	fortsätter

•	 	Matutdelningsprojekt	
förbereds	i	Ukraina

•	 	Hjälp	förmedlad	till	
hungersnödsområden	i	
Tanzania

Viktig information! OBS!!! Mätta de Hungrande samlar in medel både i fasta Finland och på Åland. Gåvorna som kommer från 
Åland och de som kommer från fasta Finland måste åtskiljas på grund av olika insamlingslov. Vi ber ålänningarna kanalisera 
sina gåvor via ett nytt konto på Danske Bank, kontonummer FI95 8146 9710 0676 78. TACK FÖR ERT SAMARBETE!

Matbristen i Tanzania är just nu enorm.


