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Läget i Tanzania är ytterst kritiskt, betydligt värre 
än förra året. Det finns ingen mat och man får in-
gen skörd detta år heller. Man stjäl kor och getter 
för att få mat. När vi delar ut mat i kyrkan behö-
ver vi flera ordningsmän eftersom desperata män-
niskor tränger sig in i kyrkan. Tusentals kommer 
för att få hjälp och många vandrar långt för att få 
mat. De tillbringar nätterna sovande under öppen 
himmel och väntar på matutdelningen. All mat 
är slut. Hundratals lämnade utan mat. Läget är 
hemskt. Dessa avlägsna byar i Rift Valley får inte 
hjälp någon annanstans ifrån. Sänd din gåva så 
att vi kan hjälpa. Utan din hjälp överlever inte by-
borna.

Missionär Gotte Stenroos

Många har fått hjälp i sin nöd i början av år 2012. Du 
har gjort det möjligt. Tack för dina regelbundna gåvor!

Albanien

Jag är en av dem som får MdH-hjälp. Jag och min 
familj är så tacksamma för er alla. Gud välsigne 
er! Hjälpen är till stor nytta och den kom i allde-
les rätt tid. Jag har också sett många människors 
lyckliga ansikten och glada uppsyn då de fått mat-
hjälp. Jag har sett hur ni hjälper människor och 
därför vill jag av hjärtat tacka er. Jag tackar Gud 
att han gett er villiga hjärtan att hjälpa människor 
också på en sådan liten plats som Lushjne. Ännu 
en gång tack för allt!

Församlingsmedlem i Fjala e Jetes

Moskva
Jag förlorade mitt hem och hamnade ut på ga-
tan. Jag fick självdestruktiva tankar och försök-
te kasta mig under tåget. Av en händelse träffade 
jag människor som tog mig med till de äldres Nå-
dens cafe´, där man delar ut mat. Där träffade jag 
kristna. Jag går nu också regelbundet till försam-
lingen. Jag är så lycklig. Gud älskar mig. Jag får bo 
på vårdhemmet. Om jag skulle tvingas välja mel-
lan mitt hem och Jesus skulle jag välja Jesus. Han 
är trofast och jag älskar honom. Jag är frälst. Tack 
för all hjälp som ni ger.

Nina Sergeevna, 86 år

”Skriften säger: Han strör ut,
han ger åt de fattiga,
hans rättfärdighet varar i evighet.”
(2 Kor 9:9)
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Läget i Tanzanias hungersnödsområden i Öst-Afrika 
är mycket kritiskt. Du sänder väl din gåva snart!

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

HÄLSNINGAR FRÅN ALBANIEN

Mitt namn är Maksuti. Jag är änka och ensamförsörjare för två 
pojkar. Jag är sjuk och arbetslös och har inte tillräckligt med 
pengar för att klara mig. Jag har fått mathjälp genom MdH 
under snart ett år. Jag har njurproblem; bara en njure som 
fungerar. I februari var jag mycket sjuk och i undersökningen 
framkom att jag har njurinflammation. Jag fick mediciner från 
församlingen och nu mår jag bra igen. Tack Gud och alla MdH-
understödjare för hjälpen.

Maksuti

Maksuti bor i Albanien i en liten by utanför Lushnje.


