
Oasis-kliniken stöder de sjuka  
och de som tappat hoppet

I Mtwapa, som är beläget i norra delen av Mombasa, 
blomstrar narkotika- och alkoholförsäljning samt prosti-
tution mitt i ett livligt nattliv. Likgiltighet och kultur med 
månggiften förökar den snabba spridningen av tuberku-
los, aids och andra smittsamma sjukdomar. Dödligheten 
bland barn och unga är hög. 

I Kenya finns ungefär två miljoner föräldralösa barn. Till 
och med en till är för mycket. Oasis-klinikens målsättning 
är att stödja och medicinera sjuka mammor. Trots att aids 
är dödligt kan man med hjälp av rätt medicinering för-
länga livet med upp till 20 år. Kliniken hjälper mammorna 
att överleva och räddar barnen från att bli föräldralösa. Ef-
tersom man inte kan ge medicin åt undernärda  är utdel-
ningen av näringsrik mat en viktig del i vården av de sjuka 
mammorna. MdH-organisationen bekostar Oasis-klinikens 
medicin- och matanskaffningar. Just nu får över 800 pa-
tienter läkemedel och rådgivning gratis. I april 2016 nådde 
antalet av de som fått hjälp nästan till 2000. Andligt stöd 
erbjuds åt alla.

Patienterna letas upp till fots och med cyklar
En viktig del av klinikens arbete är att hitta de sjuka som 

övergivits i sina hyddor. På detta sätt lokaliseras kustområ-
dets föräldralösa, änkor, ensamförsörjande mammor och 
familjer med HIV-virus och de erbjuds hemsjukvård. En 
ensamstående, som Oasis-kliniken räddade, heter Shan-

zu. Klinikens personal fick höra om Shanzus oroväckande 
tillstånd och lyckades hitta henne i en hydda tillsammans 
med två barn. Hela familjen var hiv-positiva. Eftersom en 
fattig familj inte klarar av att betala för en vårdperiod på 
sjukhus, än mindre på en privat klinik, vårdade Oasis-klini-
ken dem helt gratis tills de blev i gott skick.

Mamman lever nu med sina barn ett lyckligt liv i byn. 
"Om Oasis-kliniken inte hade kommit till vår hjälp hade vi 
alla, jag och barnen, dött. Jag är mycket tacksam och önskar 
att arbetet vid kliniken kan fortsätta. Jag hoppas att viljan att 
hjälpa skulle växa, så att ännu flera hjälpbehövande skulle bli 
omskötta," berömmer den lyckliga Shanzu.

Mätta de Hungrande-organisationens hjälp kanaliseras 
till de mest behövande. Antalet som söker hjälp på kliniken 
växer snabbt. Sträck ut din hjälpande hand för att hjälpa de 
sårade. Ge vidare det goda du fått till dessa, som inte klarar 
av att ta hand om sig själva. 
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MdH hjälper Kenyas fattiga och sjuka

Missionären Kirsi Nyrhinen delar ut mat-hjälp i Kilibasi-byn.

Nu och då ordnas "lekdag" för sjuka barn i samband med 
deras klinikbesök, och då har de roligt. Barnen får också 
näringsrik mat med stöd av MdH-organisationen.

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€)
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Året runt by-projekt
 

Oasis-klinikens mat- och läkemedelshjälp når också 
ut till flera avlägsna byar i Kilifi kustområdet. I byar 
där det inte finns hälsovårdstjänster håller klinikens 
personal regelbundet s.k. medicinläger. På bilden delar 
missionären Pia Lind ut vitaminer till små barn.


