
Lycka är en ny egen vinterjacka. Sandalerna byts ut till vinterskor.

SÖK EN NY VÄN  
TILL DE HUNGRANDE!

Ge en annorlunda gåva till de nödlidande. 
Du kan rädda en av världens lidande ge-
nom att skaffa honom/henne en ny vän.

Berätta varför du vill vara med i Mätta de 
Hungrande r.f.:s verksamhet och bjud din 
bekanta med i vårt team.

Ett telefonsamtal kan rädda en männ-
iska! Det räcker att du sår in idén om att 
hjälpa i din bekantas sinne. 

Om var och en av oss fick med en ny 
vän, skulle t.ex. följande vara möjligt:

• alla 5000 barn som finns på väntelistan 
skulle få del av skolmatsutdelningen i 
Zambia

• tusentals syriska flyktingar skulle få äta 
sig mätta dagligen

• tusentals judiska immigranter skulle få 
startpaket för att göra sig hemmastadda 
i sitt nya hemland Israel

• vi skulle kunna ordna 
vaccinationskampanjer i alla våra 
fadderskolor

• vi skulle kunna skaffa 
malariaskyddsnät till alla barnen på 
samarbetsorganisationernas barnhem

• tusentals sjuka barn i Kenya skulle få 
komma till Oasis-kliniken för vård

• alla biståndsmottagare skulle få höra 
evangeliet

...och till slut bekantar man sig med nytt kristet 
material.

Jag var hungrig och du gav mig att äta. Tack!

...följande dag såg det ut såhär...

Till syrierna i flyktinglägret Hermelin i Libanon har förts vinterkläder, matvaror och ved. 
Hjälpförsändelsen anlände i precis rätt tid innan ett nytt snöoväder.

Gör något gott tillsammans!
På vår hemsida kan du registrera dig 
som understödjare eller  så kan du 
skicka namn och adress via e-mail:  
info@ruokkikaanalkaiset.fi  
eller per telefon 045-3195533.

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

Danske Bank 800010-2037233
Saajan
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Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä
Från konto nr

FI3380001002037233

DABAFIHH

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Viitenro
Ref. nr

Eräpäivä
Fört. dag EUR

4242

Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.

Kontonummer för ålänningar: 
FI08 8146 9710 0747 73

Insamlingstillstånd  Åland: 
ÅLR 2013/9162

Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014. 
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, 
katastro�alueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi

Ruokkikaa Nälkäiset ry

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

SÖK EN NY VÄN TILL DE HUNGRANDE!

Sammanlagt nästan 
2000 elever orkar studera 
tack vare skollunchen 
som är bekostad av 
MdH-organisationen.

MdH-hjälpen når 
snabbt fram utan 
mellanhänder. 
Månatliga rapporter 
från fältet gör 
det också möjligt 
att följa med 
användandet av 
gåvorna.


