Kirsi Nyrhinen
Pia Lind

Följ med till
en oförglömlig
Lövhyddofest i
Jerusalem
i oktober 2011!

Missionär Pia Lind delar ut medicin

Researrangörer
Mätta de
Hungrande och
ICEJ.
Mera information
från vår ordförande
050 501 0007,
kari.niemi@
ruokkikaanalkaiset.fi
Också dessa föräldralösa fick hjälp

som hade feber eller smärtor och skrev ut gratis medicin till dem. Många var sjuka i flunssa, malaria, anemi
eller hud- och tarmsjukdomar förorsakade av förorenat vatten. En ung flicka

Kari Niemi
ordförande

Päivi Sarjasto
koordinator

Du kan understödja vårt arbete också genom att ringa nummer

0600-11995 (20,12 e) 0600-10985 (9,93 e)

Konto nr 800010-2037233

Över 700 aidssjuka får medicin och omvårdnad via Zion
Community-kliniken. Vi har
varit tvungna att föröka personalen för att effektiv kunna sköta alla. När vi träffar
dessa människor, som var
döende för några månader
sedan men nu mår bra, kan
man inte annat än förundras över Guds stora kärlek.
Största delen av dem som
får hjälp är muslimer.
För ett par veckor sedan
ordnade vi gratis läkarvård
och medicinering till hundratals sjuka i byn Bahakwenu, som ligger ca 110km
från Mombasa. Vi predikade evangelium till dessa
människor som kommit för
att få hjälp. Därefter undersökte läkarna var och en
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Mat och mediciner till
hundratals kenyaner

skötte om nio syskon
eftersom pappa hade
lämnat dem då deras
mamma dog. Också
dessa barn kom för
att få gratis läkarhjälp.
Närmaste klinik fanns
på 15km:s gångavstånd.
Alla som kom till tro i
byn Bahakwenu fick
dessutom en egen Bibel och åt kvinnorna
delades
”leso”-omlottstyger ut.
Arbetet för Guds rike
går framåt när vi alla
gör vår del! Tack för
att du är med och stöder oss, så att vi kan
hjälpa måna i Kenya.
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Torkan i Tanzania fortsätter

Ruokkikaa Nälkäiset ry.

Torka härjar i Tanzania. Det finns områden där man inte fått en ordentlig skörd
på 10 år. MdH delar ut majs i avlägsna
byar i Rift Valley-dalen. Rop om hjälp har
kommit också från invånarna i Karatuområdet. Där har man inte lyckats få någon skörd alls under 2010, så behoven
är enormt stora. MdH-hjälpen värdesätts
speciellt mycket nu, då nöden är så stor,
rapporterar MdH:s kontaktperson Gottfrid Stenroos

att
du
SoitaTack
toimistoon jaför
kysy lisää.
Sovitaan
sopivavill
ajankohta.
02-251 2150 tai 041-460 2606 tai info@ruokkikaanalkaiset.fi
hjälpa
Rysslands
fattifa!
Auta meitä
auttamaan!

Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn.

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn
och Hyvä
gatans människor
i centrala
Moskva. Man
för också ystävä!
Ruokkikaa
Nälkäiset
-järjestön
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner
fungerar
en lokal
Word -järjestö
of Life-församling.
Ett team från
Ruokkikaa
Nälkäiset
pyrkii verkostoitumaan
ympäri maata.
församlingen
barnhemmet
vecka och nälkäisten
för
Nyt sinullabesöker
on mahdollisuus
toimiavarje
käytännössäkin
auttamiseksi.
mat, kläder och leksaker till barnen.
Haluatko järjestää Ruokkikaa Nälkäiset -illan? Kutsu 10-15 tuttavaa
kotiisi ja kutsu Päivi kertomaan heille työstämme.
Port Payé
Finlande
115 285

Det av
torka
härjade
Tanzania
behöver
hjälp.

Rysslands
Säännöllinen
apu
utslagna
väntar
saa ihmeitä aikaan!
på din hjälp!
Det bidrag
du ger
hjälper
alltid!
TACK!

Ajankohtainen avustuskohde Sambia
Tansania 2011

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