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I Kenya berättar man det glada budskapet
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I Kenya får de fattiga och sjuka MdH-hjälp

M

ätta de Hungrande hjälper sjuka människor i Kenya genom att
betala för Oasis-klinikens mat- och medicininköp. Fattiga sjuka
människor får omvårdnad gratis. Under de senaste månaderna
har kliniken förmedlat mathjälp även till områden med torka.

Missionären Kirsi Nyrhinen rapporterar från Mombasa:
Matutdelningsresa till torra områden
För cirka en månad sedan var vi, med stöd av Mätta de Hungrande-organisationen, ut och förmedlade mat till hungrande folk i Kenyas kustområde. Lång tid av torka har plågat Kenya och människor i avlägsna byar
lider. Vi körde till en by som heter Gede, där vi startade en församling
för åtta år sedan. Vi fick till vår glädje se att församlingen vuxit. Den är
fylld av unga som tror på Jesus. För åtta år sedan hade de flesta i denna by aldrig hört talas om Jesus, men nu är det annorlunda. Behovet av
mat var stort. Samtidigt som vi delade ut mat hade vi ett medicinläger,
men endast några få behövde medicinhjälp. Gud har beskyddat byborna
från sjukdomar mitt i torkan. Tack Gud!

Berättelsen om Samini
Oasis-kliniken sköter månatligen om tusentals sjuka. De flesta patienterna är icke-kristna, så Guds kärlek når människor som annars aldrig skulle uppleva den. Samini är en av dem som fått hjälp. Saminis föräldrar
dog. Den lilla flickan togs omhand av mormor, men snart dog även hon.
Ingen av släktingarna ville ta hand om den sjuka flickan. Vänliga grannar
tog ansvar för Samini. Men eftersom de var fattiga hade de inga pengar
till mat eller mediciner åt henne. Då Samini fördes till Oasis-kliniken var
hon mycket undernärd och svag. Nu är läget ett annat. Samini har fått
krafterna tillbaka och hon har också redan en mängd framtidsplaner.

Missionär Pia Lind

Loices historia
Loice, denna kenianska ensamförsörjande mamma, var allvarligt sjuk
och deprimerad då arbetare från Oasis-kliniken hittade henne i hennes
hydda. Då hon fått näringsrik mat, medicin och uppmuntran har hon
återhämtat sig. Som du ser mår hon bra, likaså alla hennes fyra barn.
Oasis-kliniken räddade hela familjen. Kära understödjare av MdH:s
arbete. Berättelserna om Samini och Loice visar att varje dag bidrar de
gåvor du ger till att hjälpa människor, som hamnat i omöjliga och desperata situationer. Tack vare ditt trofasta stöd kan vi här i Kenya dela
ut mat, mediciner och Guds kärlek till dem som är i nöd. Guds rikliga
välsignelse till Dig!

Loice

Samini

Arbetare vid Oasis-kliniken söker varje vecka efter sjuka människor som
övergivits i sina hyddor. MdH är tacksam för pålitliga flitiga samarbetskompanjoner. Tack vare Ditt stöd lever även Samini och mår bra. Tack
för Ditt stöd till dessa allra fattigaste.
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