Hungersnöd i
Östafrika

Missionär
Gottfrid Stenroos
rapporterar från
katastrofområdet:
Allvarlig hungersnöd har slagit
till i Östafrika, också i Tanzania.

Från många byar ringer
människor till mig och ber
om hjälp i nöden. I radio
har man informerat om
att läget i detta område
är mycket allvarligt och
många är rädda att dö av
hunger. Från skolorna har
lärarna ringt redan upprepade gånger och bett om
mathjälp. Barnen får ingen
mat hemma och inte längre ens i skolan. Eleverna är
så undernärda att de svimmar. Människorna har inte
någon möjlighet att köpa
mat eftersom de inte har
någon slags inkomst. Så
länge det fortfarande finns
majs borde man köpa, för
det tar snart slut.
Det är också
klar sak att matpriserna
snart
skjuter i höjden.
Läget är oerhört
kritiskt.
Hjälp
oss att rädda
de
hungrande.
Jag hoppas att
du också denna gång, liksom
många
gånger
tidigare, är redo
att hjälpa. Gud
välsigne dig!
Gotte
Stenroos

Lapset kärsivät eniten.

Större delen av norra Tanzania
där vi arbetar och till och med
kustområdet lider av torka. I år
har man inte fått någon skörd
och hungersnöden förvärras.
Vi har tömt våra lager och delat
mat i Byarna Mongowamono,
Endajachi, Endadudu, Endanavishi, Umbure och Gembaki och
deras område. Jag är redo att så
fort som möjligt köpa mera mat
att lagra och dela ut.

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

Situationen med hungersnöden i
Östafrika har blivit mycket kritisk.
Över 10 miljoner människor riskerar att dö av hunger. Situationen är den värsta på 60 år. Enligt
Unicefs bedömning är två miljoner barn undernärda, varav över
500 000 gravt undernärda. Mätta de Hungrande delar ut mat i
hungersnödsområden i Tanzania. Med hjälp av din gåva kan vi
hjälpa lidande människor att klara sig i nöden. Din gåva är mera
värd än du kan föreställa dig!

RUOKAA JA TOIVOA
TV-programmen
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varannan torsdag
kl.18.45.
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Ruokkikaa Nälkäiset ry.
Om du är ärlig och uppriktig kan människor lura
dig; var ärlig och uppriktig
ändå.
Någon kan på ett ögonblick riva ner det du byggt
på i åratal; bygg ändå.
Om du är lugn och lycklig
kan man avundas dig; var
lycklig ändå.
De goda gärningar du gör
i dag glömmer människor

ofta redan i morgon; gör
gott ändå.
Ge världen ditt bästa fast
det aldrig känns tillräckligt; ge ändå ditt bästa.
För sist och slutligen är
det alltid fråga om dig och
din Gud; aldrig om dig och
någon av de andra.

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!
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.

Människor är ofta orättvisa, oförståndiga och
självcentrerade;
förlåt
dem ändå.
Om du är vänlig kan du
anklagas för att ha själviska baktankar; var vänlig
ändå.
Om du har framgång får
du en del falska vänner
och en del verkliga fiender; ha framgång ändå.

-Moder Teresa-

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

Port Payé
Finlande
115 285

Akut hungersnöd
i Östafrika

Rysslands
utslagna väntar
på din hjälp!
Tanzania sommaren 2011
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

FI3380001002037233
Sampo 800010-2037233
800010-2037233
DABAFIHH

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare
Käytäthän viitenumeroa (4242) maksaessasi!

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä
Från konto nr

KERÄYSLUPA: OKH
OKU 682
1087AA
KERÄYSLUPA: Åland 480 K 14
Viitenro
Ref. nr
Eräpäivä
Fört. dag

4242
EUR

