Vattenrengöringsverk till Japan!

MdH-matförsändelse har skickats
till Grand Bassan i
Liberia.
Lasten
med
sammanlagt
271 000 mat-portioner är på
väg till 20 olika barnhem.

Israel behöver
hjälp!
Israel har ställts inför
sorgliga omständigheter. Enligt en rapport från Jerusalem för drygt ett
år sedan levde
123 500 människor i fattigdom
och de hjälpbehövandes antal
har ytterligare
vuxit. De fattiga
familjernas antal har under år
2010 stigit med
25%. Sammanlagt 850 300
barn
lever
under
fattigdomsgränsen.
Ett tråkigt faktum är att också
många
organisationers
humanitära bistånd
har minskat kraftigt till följd av lågkonjunkturen. MdH
är med i ett påskevenemang där man
förmedlar mathjälp till
Israels mindre bemedlade. I planerna finns regelbunden matutdelning i
Israel. Referensnumret till
Israel-hjälpen är 1177.

Nära en miljon
grönsaksmåltider är på väg till
Lusaka, huvudstaden i Zambia.
Tillsammans med huvudkontoret för Feeding the Nations de-

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

Japan har ett enormt behov av rent vatten. Mätta
de Hungrande har sänt
Air Mobile Rescuer vattenrengöringsverk till
jordbävningsområ det. En anläggning
klarar av att pumpa
drickbart vatten för
500
människors
dagliga
behov.
Enligt uppgifter
vi nyss fått har
teamet lyckligt
återvänt
från
Japan. Teamm e d l e m m a rna
fördelade
anläggningar
i städer och
byar och lärde
upp ortsbefolkningen att använda dem. Nu
är 10 apparater
i bruk. Efter tre
veckor åker teamet tillbaka och
har med sig nya
rengöringsanläggningar. Hjälp oss att
ge rent vatten till så
många som möjligt i
Japan! ”Jag var törstig och ni gav mig att
dricka...Sannerligen vadhelst ni har gjort mot en
av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”
(Matt.25:35,40)
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lar MdH ut två måltider
dagligen till 6 200 barn i
Zambia. Matutdelningen
sker på 18 kristna skolor
och barnhem. Med hjälp
av denhär försändelsen
mättas de föräldralösa
länge. Ditt regelbundna
stöd möjliggör matutdelningen till dessa tusentals
små. Stort tack!
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”Jag tänker aldrig att jag är ansvarig för stora folkskaror. Jag hjälper en
människa. Jag kan älska en åt gången, jag kan mätta en åt gången...
bara den ena. Börja också du lika som jag. Jag bestämde mig för att
hjälpa en – kanhända om jag inte hade hjälpt denna enda människa,
skulle jag aldrig hjälpt 42 000.”

Ruokkikaa Nälkäiset ry.

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!

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

-Moder Teresa-

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn
och gatans människor i centrala Moskva. Man för också
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner
fungerar en lokal Word of Life-församling. Ett team från
församlingen besöker barnhemmet varje vecka och för
mat, kläder och leksaker till barnen.

Se på Mätta de Hungrande-organisationens RUOKAA JA TOIVOA- program
på kanal TV7 varannan torsdag kl.18.45. Du får se glimtar utifrån fältet på olika
håll i världen.

Port Payé
Finlande

Kenya 2011

115 285

Att ge tar bara
en minut men
följderna är
omätbara!

Rysslands
utslagna väntar
på din hjälp!
Tack för din gåva till de
allra fattigaste!

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