Jag vill framföra mitt tack för samarbetet med
Mätta de Hungrande-styrelsen, Päivi Sarjasto,
personalen på Kirppis Maailma, alla samarbetspartners och till er, kära vänner, som inte varit
likgiltiga för nöden bland världens fattigaste. Vår
Herre Jesus Kristus har påverkat era hjärtan,
för de senaste månaderna har er hjälp till de
nödlidande varit större än tidigare. Gud kommer att belöna er för er trofasthet. Det här är
verkligen inte bara en gammal utnött klyscha,
utan Gud säger i sitt ord:

Jag ber om Guds övergripande välsignelse
över alla er som läser denna hälsning, så att ni
genom era välsignade tillgångar ännu mera kan
beröra världens nödlidande. Vår Herres Jesu
Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andes
delaktighet vare med er alla.

Mitt varma tack
Jag vill uttrycka mitt varma tack till dig, som har
hjälpt oss att skaffa mat åt de hungrande här i
Liberia. Många människor i vår nära omgivning
lever i en hopplös situation. Matprisen har mer
än fördubblats och på torgen finns ytterst lite,
om alls någon, mat till salu. Också de som tidigare nätt och jämt klarade sig är nu i stora svårigheter. Vi delar ut maten själva och försäkrar
oss om att det är de som allra mest behöver
som får. Vi har varit tvungna att anställa vakter som beskydd mot tjuvar och våldsamheter.
Mat-hjälpen har nått fram och har varit till stor
hjälp för tusentals människor utan hopp. Barnen som vi dagligen för mat till är undernärda
barn till ensamstående eller föräldralösa som
lever i ett hörn hos någon släkting. Genom att
ge mat åt barn i fattiga familjer hjälper vi hela
familjen, eftersom de vuxna då kan äta det lilla
som de möjligtvis har och så räcker något åt
alla. Vi för mat åt bara ett par tusen barn men
indirekt hjälper vi betydligt fler.
Jag är så tacksam till Mätta de Hungrande för
den betydelsefulla hjälpen som kommit i precis
rätt tid rakt in i stora behov. TACK!
Andy Perkins
BESTWA
Libya

Kari Niemi

Päivi Sarjasto
koordinator

Du kan understödja vårt arbete också genom att ringa nummer
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Konto nr 800010-2037233

”Ära Herren med dina ägodelar och ge honom
det första av all din gröda. Dina lador skall då
fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över
av vin” (Ords.3:9-10). Det är alltså möjligt att
ära Herren med sina ägodelar. Och vidare försäkrar Guds ord: ”Jag skall ära dem som ärar
mig, men de som föraktar mig skall komma på
skam” (1 Sam.2:30).

Angeline får mathjälp från MdH
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Allt levande växer och förändras, vilket vi på
sistone också fått erfara i Mätta de Hungrande-organisationen. När undertecknad tog
emot ordförandeskapet för finska avdelningen
senaste höst, bestämde jag mig för att avsluta
lopptorgsverksamheten. Trots att ide´n var god
har verksamheten inte gett önskad inkomst så
när en köpare uppenbarade sig såldes Kirppis
Maailma och överläts i juni i år till en ny ägare.
Dessutom har kontoret för Mätta de Hungrande flyttat till Tammerfors och undertecknad har
lämnat ordförandeskapet för att arbeta i Taivas
TV7:s tjänst.
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Din hjälp når
fram i Tansania

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!
Människor lider av svält i många byar runt
om de trakter där vi arbetar. De är enormt
tacksamma till alla er som varit med och
bidragit. Vi har sett deras stora tacksamhet och glädje när lastbilarna rullar in med
majs. Det går inte att i ord beskriva, raporterar missionär Gotte Stenroos.

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

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.
Hjälpen nådde fram också i detta hem.

Port Payé
Finlande
115 285

Tack för
att ni
hjälper
mig!

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