Livet på gatorna i Indien är livshotande
I Indien beräknas finnas över 10 miljoner gatubarn. Större delen av dem har åtminstone ena föräldern i liv, men
omständigheterna hemma i slummen är sådana, att det
känns som ett bättre alternativ att bo på gatan. Hunger,
fattigdom och sjukdomar finns under samma tak även
om det inte finns problem med missbruk eller våld i familjen. Föräldrarna kämpar för att hålla familjen vid liv.
Eftersom detta sällan lyckas utan barnens egna arbetsinsats förlorar miljontals barn sin barndom i tvångsarbete.
Som exempel samlar de skrot från avstjälpningsplatser
till försäljning för att åtminstone ibland få fylla sin mage
med mat. På gatorna är barnens liv tufft och fyllt av faror.
De är ständigt utsatta för våld och utnyttjande. Deras liv
verkar förlorade; de står inför en cirkel av fattigdom
och elände.
Baldawi-skolorna räddar barnen från
människohandel och förändrar deras liv

förmåga återvänder; de blir de människor till vilka de har
skapats. De kunskaper och färdigheter som de får del av
via undervisningen i skolan hjälper dem på många sätt
i livet.
Mätta de Hungrande bekostar matförsörjningen för
ca 700 skolelever i Indien. Du kan tycka att det känns
obetydligt att hjälpa 700 barn då 10 miljoner barn är i
behov av hjälp. Sanningen är dock den att MdH-organisationen förändrar hela livet för 700 barn, alltså sammanlagt 700 liv. Din gåva är ytterst värdefull för dessa
små.
Ett barns månatliga matbekostnad är 8 euro. Nu
kan du också delta i "Kläd-projektet". Vinterklädpaketet kostar 16 euro och sommarklädpaketet 6 euro.
Tack för att du är med och gör
under i dessa barns liv, genom
att förmedla till dem av det
goda du fått!

Arto Mäkinen
ordförande

Päivi Sarjasto
koordinator

Lunchpausen - skoldagens mest efterlängtade stund.

Gilla oss på Facebook och du stödet de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

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

Gåvokontot FI33 8000 1002 0372 33

Mätta de Hungrande hjälper de indiska slumbarnen i
samarbete med IndianChildren-organisationen. I våra
gemensamma skolor får barnen den omvårdnad de
behöver. I alla klassnivåer, från förskolan till yrkesskolan,
bjuds eleverna på näringsrik skollunch, ofta även morgongröt och mellanmål. I stället för att barnen skulle
vara tvungna att tillbringa sina dagar på gatorna eller i
tungt arbete, får de studera och leka - de får vara barn.
Deras utgångslägen till ett självständigt liv förbättras på
ett avgörande sätt. Många av barnen är allvarligt undernärda då de kommer till skolan. Tack vare den mångsidiga kosten förbättras deras hälsotillstånd och immunförsvar. Deras humör förbättras och deras koncentrations-

Dessa barn är i en trygg skola.
Tack till dig, MdH-understödjare!
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Livets vägkost till indiens slumbarn

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

Genom refrängen i sången som Simojoki komponerat till MdH-organisationen
uppmuntrar han oss alla att fungera som hjälp för de nödlidande.
Man kan lyssna på låten på vår hemsida www.ruokkikaanalkaiset.fi/videot
"Jesus sade:
mätta de hungrande
ge barnen att äta
nödställda hjärtan
börjar slå igen
mätta de hungrande, mätta de hungrande".

Pekka Simojoki
är Mätta de Hungrande-organisationens beskyddare.
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