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Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

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

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

INDIENS BARN TACKAR 
Mätta de Hungrande samarbetar med Indian-
Children-organisationen i Indien och hjälper de 
fattigaste av fattiga genom att försörja för ca 
700 förskolebarns måltider. Bland skolorna finns 
också kvällsskolor för barnarbetare. I Baldawi 
slumskolor får barnen i området komma ett par 
gånger i veckan för att lära sig grundläggande 
färdigheter. Barnens enorma villighet att lära sig 
bereder väg för dem till en ljusare framtid.

Barnarbetarnas vardag är tung men de är ald-
rig för trötta för att komma till kvällsskolan. 
Flera av dem fortsätter att arbeta ännu efter 
kvällsskolan. Trots att omständigheterna är 
anspråkslösa har de stora drömmar. ”Skolan 
är bästa platsen. Vi älskar skolan, lärarna och 
maten”, berättar barnen ivrigt. Deras ögon ly-
ser när de hämtar mera mat. Maten är väldigt 
enkel  men alla försäkrar med sina leende mun-
nar att den smakar riktigt gott. ”Dehär barnen 
stal mitt hjärta. Deras tacksamhet, entusiasm 
och stora drömmar var rörande”, skriver Md-
H:s kontaktperson.

Tack för att du vill hjälpa dessa små även år 2015!

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande 

Dina gåvor har gjort det omöjliga 
möjligt i omkring 20 länder på 
olika håll i världen.  
Tack för dina gåvor, ditt 
medlidande och din kärlek!

Här intill finns ett 
tackkort som barnen 
gjort till Dig. Du kan läsa    
”GOD JUL TILL 
VÅRA FINLÄNDSKA 
UNDERSTÖDJARE. 
TACK FÖR HJÄLPEN 
DETTA ÅR!”

Med hjälp av dina gåvor har dehär barnen fått rena kläder, mat och 
möjlighet att komma ur fattigdomens ekorrhjul.



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Vain kotimaan maksuliikenteessä
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4242

Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.

Kontonummer för ålänningar: 
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Insamlingstillstånd  Åland: 
ÅLR 2013/9162

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.

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

Ruokkikaa Nälkäiset ry

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

Både i Israel 
och Ryssland 
hjälptes detta 
år mindrebe-
medlade judar. 

STORT  
TACK! 

Hjärtligt tack till Dig,
 kära understödjare av

 MdH-arbetet, för dina 
gåvor och dina böner 

under år 2014.

Tack för att du, 
under år 2014, velat 
göra gott via Mätta 

de Hungrande-
organisationen. Din 
hjälp nådde talrika 

nödlidande och 
fattiga, även denna 
föräldralösa flicka 

från Kambodja.

Gå in på Tammerfors webb-sida
(www.tamperelainen.fi/Kumppanit) 
och läs Ruokkikaa Nälkäiset-bloggen som finns där regelbundet!


