Tack vare din hjälp denna familj del av en gemensam måltid. Tack!

T

Matkostnaderna stiger

En dags matportioner till en hungrig person kostar 1€.
Kan du ge mat till en eller kanske två familjer?

Nyheter!

Mätta de Hungrande påbörjar inom kort hjälpverksamhet till stöd för de mindre bemedlade i Finland.

Den viktigaste matväxten i Tanzania är majsen. Även
detta år har stora delar av majsskörden förlorats nästan
totalt. Mätta de Hungrande ordnade hjälp till invånarna

Tack för din gåva. Det möjliggör matutdelning i
Tansania även detta år.

De väntar på mirakel. Kan du vara deras underverk?

Arto Mäkinen
ordförande

Päivi Sarjasto
koordinator

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

anzania är ett av världens fattigaste länder.
2/3 av invånarna lever under fattigdomsgränsen
och mer än 40% av barnen lider av tillväxtstörningar på grund av undernäring. På grund av matbrist
har många elever inte längre ork att gå i skolan. Lärarna
följer situationen med oro. Det besvärliga läget i Tanzania beror på svåra väderleksförhållanden. Redan i åratal
har Tanzania drabbats av torka och ingen lättnad är i
sikte. Det ser ut som att människorna som lever på Afrikas östkust redan lider av de negativa konsekvenserna
av klimatförändringarna.

i Rift Valley-dalen med hjälp av missionären Gotte Stenroos. "Jag har sett hur mödrar lagat mat av gräs och löv.
Annat finns inte längre. Människorna väntar på mirakel.
Byborna tränger sig på min dörr dagligen för att fråga
om mat-hjälp är på kommande" konstaterar Stenroos
med oro.
Stenroos berättar att majspriset snart skjuter i höjden
på grund av skördemissväxten. Den kraftiga ökningen
av matkostnaderna förvärrar de fattiga människornas
vardag ytterligare. I augusti skickade MdH en extra
pengaförsändelse, så att man skulle få skaffa så mycket majs som möjligt innan prisen stiger. Tanken är att
snabbt skicka iväg ännu en pengaförsändelse för att få
mat till människorna i hungersnödsområdena. Under
hösten kommer livsmedel att förmedlas till den torkhärjade Rift Valley-dalen, till bl.a. byarna Mongowamono,
Domanga, Eskeshi, Gembaqi, Endanawishi och Maseda.
Under de senaste åren har MdH-organisationen räddat
tusentals människor. I början av år 2016 kördes mat ut
till 1200 familjer i avlägsna byar. Dessutom har änkor
och skolbarn fått nödhjälp.
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Tanzania plågas av fortsatt torka

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

VIKTIG INFORMATION!
Stöd MdH r.f. genom en frivillig medlemsavgift
MdH-organisationen förmedlar tillförlitligt din hjälp till nödställda personer.
Vi betalar inte administrativa kostnader för donationer, eftersom man enligt gällande
föreningslag inte kan kräva det. Du kan vara med och säkerställa det fortsatta
hjälparbetet genom att för år 2017 betala in en frivillig medlemsavgift på 20€.
Summan kan betalas in på MEDLEMSKONTOT FI08 8146 9710 1556 71

Tack för ditt samarbete!
Från Mätta de Hungrande-styrelsen
Arto Mäkinen, ordförande
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Tanzania behöver hjälp nu!
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