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Familjen övergav Kadzon. Hon drog sig tillbaka sjuk, 
ensam och utan hopp. Arbetare från Oasis-kliniken hit-
tade henne, medicinerade, gav mat och uppmuntran.

Nu mår hon bra. Självkänsla och glädje har återvänt. 
Du som är MdH-understödjare gav även till denna 
flicka nya möjligheter!

Stort Tack!

Dessa glada bröder beger sig numera förväntansfullt till skolan. De har 
nu alldeles egna skolböcker. MdH började hösten 2016 hjälparbete i sta-
den Kavaja i Albanien med att dela ut mat och skolmaterial till barn i 
fattiga familjer. Många familjer är pressade, för arbetslösheten i området 
har stigit till nära 40%.

Dessa föräldralösa pojkar vid Legacy Academy-skolan i Zambia får en häl-
sosam måltid dagligen. De kommer till skolan på grund av MdH-lunchen 
och orkar också studera då magen är fylld. Vad blir det ännu av dem?

Päivi Sarjasto
koordinator

Arto Mäkinen
ordförande

Det här var berättelser om några barn från år 2016.
Utan ditt stöd hade de gått förlorade.
Vi tackar för all hjälp som Kadzon, Sahid och tusentals i liknande 
situationer fått genom Ditt stöd och vi hoppas på en god början 
på år 2017!
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Avsändare:

13-åriga Sahid arbetar dagtid. Då han får en rejäl MdH-middag efter arbetsdagen orkar han studera vid 
kvällsskolan och har lärt sig både läsa, räkna och skriva. Senaste höst började hans stora dröm förverk-
ligas och den egna hönsbutiken började fungera. Butiken är för Sahid vägen ut ur fattigdomens grepp. 
Det är intressant att följa med hur denna flitiga pojkes affärer växer.

Kenia

Sambia

Albanien

Frimärke

Indien

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



Kära vän till Mätta de Hungrande-organisationen,

Medlemskap i föreningen är ett enkelt sätt stödja Mätta de Hungrande-organisationens verksamhet.
Årsavgiften är liten, men hjälpen som erhålls är stor. Stödmedlemsårsavgiften är 20€. Tack för ditt engagemang!

Anslut dig som stödmedlem
Du kan ansluta dig som stödmedlem på vår hemsida eller via denna blankett

Förnamn: ______________________________________________________________

Efternamn: ____________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________

Postnummer: __________________________________________________________

Ort: __________________________________________________________________

Födeksetid: ____________________________________________________________

E-postnummer _________________________________________________________

Telefonnummer: ________________________________________________________

Yrke: _________________________________________________________________

Anslut: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________Underskrift:

”Det viktigaste i livet är sist 
och slutligen inte hur många 
bemärkelser vi har förtjänat, 
hur stor egendom vi samlat 
åt oss eller hur mycket beröm 
vi fått , utan hur många hung-
riga vi mättat, nakna vi klätt 
och ensamma vi tröstat.”

- Moder Teresa - 

FI33 8000 1002 0372 33

Jäsenmaksutili: FI08 8146 9710 1556 71

Jag har goda nyheter till Dig. Under år 2016 klarade MdH-organisationen av att stödja alla överenskomna projekt, 
på 13 olika håll i världen. Dessutom utvidgades verksamheten i Albanien, Kenya, Libanon, Irak och Israel.

Samtidigt kämpar vi med utmaningar som vi nämnt om i tidigare nyhetsbrev. Vi vill informera dig om dessa saker 
noggrant och uppmuntra dig att ta tag i våra förslag.

Enligt ikraftvarande föreningslag får man inte betala administrativa kostnader med medel som inkommit som gåvor. 
För att vi skall kunna fortsätta verksamheten i Mätta de Hungrande rf behövs andra inkomster för att täcka de administrativa 
kostnaderna. På grund av detta beslöt MdH-styrelsen på ett möte 18.11 2016 att påbörja en Stödmedlemskampanj.

Vad är en stödmedlem?
Parallellt med dina gåvor styrda till människor i nödområden kan du stödja de administrativa kostnaderna genom att 
ansluta dig som stödmedlem till Mätta de Hungrande-föreningen. Som stödmedlem betalar du 20 euro årligen som 
medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas in på ett annat konto än övriga gåvor. Som föreningens stödmedlem har du 
inga andra skyldigheter.

Varför ansluta dig som stödmedlem?
Som stödmedlem kan du säkerställa att hjälparbetet fortsätter. Medlemsavgiften sätts in på medlemsavgiftskontot 
FI08 8146 9710 1556 71. Från detta konto betalas administrationskostnaderna. 

Hur blir man stödmedlem?
Som stödmedlem kan du registrera dig på vår hemsida www.ruokkikaanalkaiset.fi (LIITY JÄSENEKSI) eller fylla i blanketten 
på nästa sida och sända in den till vårt kontor på adressen Ruokkikaa Nälkäiset ry, Teiskontie 9, 2.krs, 33500 Tampere. 
Då vi erhållit registreringsuppgifterna sänder vi en bankgiroblankett för betalning medlemsavgiften.

Du kan också berätta om möjligheten till stödmedlemskap till dina vänner. 
Din hjälp är mera värdefull  än du kan föreställa dig.

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€)


