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GREKLAND:
MdH-mat utdelas fyra gånger i veckan i 
Samaria-centret i Aten. Dessutom delas i 
Atens parker ut bröd till dem som bor där. 

”Till Grekland anländer dag efter dag allt flera 
flyktingar. Läget är obeskrivligt förfärligt. Det är 
svårt att förstå allvaret i det hela, om man inte 
själv sett detta kaos.

I Grekland, där det ekonomiska och politiska lä-
get länge har varit ostabilt, ligger inte flyktingbi-
ståndet högt uppe på listan över vad som behöver 
åtgärdas. Det finns nog de som tar flyktingsitua-
tionen på allvar, men nödvändiga åtgärder har 
ändå inte vidtagits. Det verkar som att organi-
sationen kommer att ta allt mera ansvar för 
dem som anländer. Behoven är enorma. Genom 
MdH-organisationens förtjänst får över 600 
personer regelbundet en ordentligt varm måltid 
samt andlig föda på sitt eget språk. Gud välsig-
ne varje gåva och gåvogivare!”  Tacksam pas-
tor Philip. 

MdH-organisationen har 11 projekt på gång på olika håll i världen: tre projekt gällande flyktingbistånd och annat 
hjälparbete i åtta länder. Hjälparbeten utförs bl.a. i katastrofområden, slumskolor, barnhem och bland sådana som 
drabbats av sjukdomar och svåra livsförhållanden. I dethär brevet finns hälsningar från tre olika målgrupper.  

Samaria-centrets team i arbetsstressen.

NYHETER

ISRAEL:
Nu kan du förse ukrainska flyktingfamil-
jer med grundförnödenheter för 45 euro 
per månad.

”Den senaste tidens terroristdåd ingjuter fruktan 
speciellt bland de som nyligen flyttat till Israel. 
Flyktingarna har hamnat mitt i terroristattack-
er, vilket skapar stor förvirring. Just nu behöver 
flyktingarna mat och uppmuntran. Din gåva är 
en varm och välkommen vindfläkt av Jesu kärlek 
i denna oroliga tid”, skriver pastor Israel Pochtar 
från Ashdod.

INTIA:
Det är en glädje att få delge dig, kära MdH-understödjare, en glad berättelse vi nyss fått:

”Ishika var i så dåligt skick då hon hittades i slummen i Calcutta, att hon inte klarade av att äta. 
Maten hölls inte längre i henne utan hon kastade upp direkt då hon matats. Hon var mycket bor-
ta från skolan och orkade inte koncentrera sig på studierna. Genom att hon fick mycket förbön och 
uppmuntran från lärarna började ätandet så småningom lyckas. Nu mår Ishika bra. Hon har bli-
vit en frisk och glad elev. Tillfrisknandet tog tid, men nu klarar hon av att äta all slags mat, till och 
med höns”, meddelar vår kontaktperson i Calcutta. Tillgången till skolmat möjliggör bar-
nens normala utveckling till friska vuxna samt att tillägna sig undervisningen, t.ex. läs- 
och räknekunskaperna. 

Ishika mår bra och 
är en frisk och glad 
studerande.

Din gåva gav denna flicka, liksom hundratals 
andra flickor, möjlighet att med av skolan 
resa sig från samhällets bottenivå till ett mera 
jämlikt liv.
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Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande   www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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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.
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Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande   www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset  

Färska nyheter angående 
de olika målen för 
Mätta de Hungrande-
organisationens 
biståndsarbete. 
Mera hjälp behövs i 
synnerhet till MdH:s 
flyktingarbete i Grekland, 
Libanon och Israel. 
Tack för att du vill vara 
med och hjälpa nödlidande 
människor via MdH-
organisationen.

SAMARBETE SKAPAR MÖJLIGHETER
Mätta de Hungrande har fungerat i samarbete med organisationen Feeding the Nations ända sedan år 1989. I ka-
tastrofsituationer lönar det sig att förena resurserna. På det sättet får man fram hjälpen till de behövande förmån-
ligare och snabbare. FTN-organisationens ledare Stephen Sumrall besöker Finland vecka 47. Mätta de Hungrande 
r.f:s arbete grundar sig på hans far Lester Sumralls livssatsning till förmån för de hungrande. 

Stephen Sumrall är både nationellt och internationellt känd som ledare och pastor för humanitärt arbete.  I över 
40 år har han predikat i 47 länder på olika håll i världen, förmedlat mathjälp till över 60 länder och träffat många 
staters huvudpersoner. Dessutom har han redan lång tid varit aktiv i mediamissionsarbete. Kom och bekanta dig!

Sö 15.11 Haminan helluntaiseurakunta kl 11.00
Sö 15.11 Lahden Kääntöpiiri seurakunta kl 16.00
On 18.11 Tampereen Hervannan Katukappeli-seurakunta kl 19.00
Tu 19.11 Kohtaamispaikka -seurakunta Helsingfors Hämeentie 9 klo 18.00

Steve Sumrall delar ut 
mat i Afrika


