RUOKKIKAA NÄLKÄISET
ÅTERBLICK 2014

KÄRA MDHUNDERSTÖDJARE
Tack för din givmildhet och trofasthet
under året 2014! Vi är glada att kunna berätta att vi under året fick fram
varje hjälpförsändelse i tid och att tusentals människors liv förändrades
till det bättre. Med din hjälp fick de
hungrande sina magar fyllda och de
plågade fick nytt hopp. Från Finland
förmedlades under år 2014 hjälp till
20 olika länder genom MdH-organisationen. I samarbete med organisationen Feeding the Nations utfördes
hjälparbete i 10 länder. Tack för att
du är med och jobbar för de fattigas
bästa!

Under år 2014 förmedlades
livsviktiga grundförnödenheter till
• Afrika: Kenya, Tanzania, Zambia
och Burundi
• Asien: Indien, Kambodja och
Afghanistan
• Europa: Greklands flyktingar,
Ukraina, Albanien, Ryssland och
Estland
• Mellanöstern: Libanons flyktingar,
Israel samt till
• Mexico.
• Dessutom deltog finländarna
i understödjande av
matutdelningsprojekt i Cuba, El
Salvador, Haiti, Honduras och
Filippinerna.

Mängder av tackbrev från olika håll
i världen uppmuntrar oss att göra
ännu mera för att bistå de nödlidande. Mängden av hjälpbehövande ökar
i snabb takt och detta år vill vi hjälpa
till i ännu flera länder. Vi uppmuntrar
dig att fortsätta vara med så att vi får
det att fungera. Mänsklighetens kriser
och hopp är gemensamma. Din gåva
är viktig. Då vi alla ger något blir det
tillsammans mycket. Du kan också
lita på löftet om att i krissituationer
får även du hjälp.
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HJÄLPEN KOM FRAM
I det här uppslaget kan du läsa exempel på hur
Mätta de Hungrande utförde hjälparbete under
2014, tack vare din givmildhet.
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I det fattiga Albanien är
barnfamiljerna i stort behov
av hjälp. I städerna Lac och
Lushnje fick sammanlagt 200
mindrebemedlade del av MdH:s
mathjälp.

I Calcutta i Indien
startades en ny
förskola, där
måltiderna finansieras
från Finland.

UKRAINA
Krisen i Ukraina gjorde det redan tidigare fattiga landet ännu fattigare och under
år 2014 var bristen på mat väldigt stor
i vissa områden. Krigsläget fick till stånd
en flyktingström mot landets västra delar. Barnen på bilden bor på barnhem i
Ivano-Frankovsk, där man lastade av en
matförsändelse till barnen som evakuerats från östra Ukraina.

ESTLAND
Matförsändelserna kördes alltid ända till städerna Rakvere,
Kehra och Lehtse. Några försändelser fördes också till sjukhusen i Kohtla-Järve och Puru.

4000

I Rift Valley-dalens
avlägsna byar i Tanzania
mättades 4 000 familjer,
åtminstone 24 000
personer.
Kari Saario har i åratal
frivilligarbetat i MdHorganisationen och årligen
fört 10 hjälpförsändelser till
Estlands mindrebemedlade.
Huvudmålen under år 2014
var Soppköket och Israelcentret i Tallinn.
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I samarbete med den lokala
Samaria-organisationen
förmedlades mat varje vecka
till ungefär 600 afghanska,
irakiska och syriska flyktingar
strandsatta i Grekland.

I samarbete med
Feeding the Nationsorganisationen mättades
regelbundet 17 000 barn
på barnhem i Lusakaområdet och i skolor i
Zambia.

KENYA

SYRIEN

På Oasis-kliniken fick man regelbundet mat och mediciner till 800 aids-patienter. Vid kliniken samt till avlägsna områden vid kusten förmedlades hjälp till sammanlagt 13 000 hjälpbehövande, främst mammor och
barn. På kliniken utförs mångsidigt hjälparbete för de
aids-sjuka. Förutom gratis hälsovård och mediciner
utdelades både mat och hälsorådgivning. En stor del
av barnen som fick hjälp var föräldralösa. På kliniken
ordnades också trevligt program och lovsångsstunder
för barnen. Bilden är tagen i byn Kikambala. Att Oasis-kliniken kunde utvidga sin verksamhet till avlägsna
byar i Mombasas kustområde möjliggjordes genom
gåvorna som sändes från Mätta de Hungrande.

På MdH:s bekostnad delades under år 2014
i Libanon ut mat, nödutrustning samt julens
budskap till flyktingar som kommit från Syrien och Irak. Vår samarbetsorganisation Rock
Eternal Church har i Beirut en flyktingcentral
som under det gångna året tog emot över
5000 personer som flytt på grund av våld.
MdH stödde ekonomiskt organisationens
arbete också i Tripoli och Hermeli, där över
300 familjer fick hjälp.

Syyrialaispojat telttakotinsa edustalla.

”Största bristen handlar om mat. Eftersom barnen sover på tältgolven är många av dem sjuka. Det var hjärtskärande att se så många lidande barn. De gick barfota på steniga vägar. Alla
barnen rusade fram till oss för att få något att
äta. Den lycka och glädje som vi fick se i de mätta barnens ansikten går inte att mäta med pengar. Hjärtligt tack för att ni hjälpte oss att hjälpa
hundratals familjer”, skriver vår kontaktperson
pastor George Saad i Libanon.

HYVÄN MIELEN KAUPPA
MdH har i ”Hyvän Mielen Kauppa”, som finns på hemsidan, öppnat även en djurbutik. Gå in och
bekanta dig och berätta också för dina vänner! Du kan donera djur till fattiga familjer. Den mångsidiga
näring som fås från dem är viktig speciellt för barnen. Dessutom får familjerna via djurens avkomma
tilläggsinkomster så att de kan bekosta barnens skol- och läkaravgifter.

EN GET till Tanzania eller
Kenya 25€ referens 5555

EN GRIS till Albanien 50€
referens 5568

EN KO till Albanien 800€
referens 5584

Gå in på Tammerfors nättidning och läs Mätta de Hungrande-bloggen
som regelbundet finns där.
Adress: http://www.tamperelainen.fi/kumppanit
Följ våra uppdateringar på Facebook, så får du del av aktuell
information även mellan nyhetsbreven.
Uppmana även dina vänner att Gilla oss!
www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.
Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014.
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Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata. Voimassa 22.1.2014-31.12.2015. Varoilla autetaan
hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti; Afrikan, Aasian, Etelä -ja Keski-Amerikan ja Euroopan maissa,
katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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