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Fattigdomen i Ryssland växer

Det ekonomiska läget blir spändare på grund av 
åtstramningar i Ryssland. Läget är enormt svårt, 
skriver MdH:s kontaktperson i Moskva, Tanya Pre-
lin. Hjälpen från utlandet är enda chansen till över-
levnad för dem som är i allra sämsta läge, så som 
pensionärer, hemlösa och invalider. I april möjlig-
gjorde din gåva matutdelning under 14 dagar. Vi 
fortsätter och hjälper tillsammans. 

Nytt flyktingprojekt påbörjas i Libanon
Det över fyra år långa kriget i Syrien har förorsakat 
en enorm flyktingström till utlandet. Ännu syns inga 
slut på kriget och flyktingarna försöker få  början på 
ett normalt liv i ett grannland.  I Libanon påbörjas 
ett nytt skolprojekt tillsammans med flyktingbar-
nen som tvingats bort från Syrien. MdH går med i 
projektet genom att betala barnens skollunch.  Skol-
ningsmöjlig-
heterna ger 
dessa barn 
hopp om en 
bättre fram-
tid och med 
hjälp av lun-
chen orkar de 
studera. Mera 
information 
i kommande 
nyhetsbrev.

Ordförandens hälsning
"För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav 
mig att dricka". (Matt. 25:35). 

Evangeliet är goda nyheter angående vad Jesus gjort för varje 
människa. När vi berättar för människor om kärleken från Gud, som 
bryr sig och tar hand om de sina, bör vi även genom våra handlingar 
bevisa vad vi själva fått motta. 

Krig och katastrofsituationer tilltar på olika håll i världen och i dessa 
förhållanden blir det ännu svårare för människor att få tag i daglig mat 
och dryck. 

I MdH-organisationen vill vi fortsätta det ursprungliga uppdraget 
som Herren gav till sin tjänare Lester Sumrall 1987. Tack för att du, kära 
understödjare, ger dina gåvor till nytta åt de mindrebemedlade.
Må Herren Jesus välsigna mångfaldigt den gåva du ger.
 Arto Mäkinen
ordförande, Mätta de Hungrande-organisatio

Snart får ett hundratal flyktingbarn börja 
skola i Libanon. 

I april åt ca 1400 hemlösa MdH-mat i Moskva

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€)



Arbetet i Albanien växer

Snart förmedlas mat-hjälp även till invalidi-
serade barn, förutom till storfamiljer.

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande  www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset
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Mätta de Hungrande r.f. tackar Pertti och Anja Mäkelä samt 
Håkan Westergård för 16 års aktivt styrelsearbete.  Deras 
engagemang till hjälp för människor i nöd är exemplariskt. 

Tiotusentals hungrande har fått hjälp i sin hopplöshet 
tack vare deras arbete. MdH-organisationen önskar dem 
alla Guds välsignelse, kraft och vishet inför nya inspirerande 
utmaningar och uppgifter. 

På årsmötet 2.4 2016 valdes ny styrelse där pastor 
Arto Mäkinen fungerar som ordförande. Övriga 
styrelsemedlemmar är Steve Sumrall, Pia Westergård, Raija 
Manninen, Ismo Backman och Ville Männistö.Från vänster Ismo Backman, Arto Mäkinen, 

Ville Männistö, Pia Westergård, Raija Manninen.


