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Genom dina penninggåvor fick nödlidande i 18 
olika länder mat under år 2011. År 2012 fortsät-
ter vårt biståndsarbete på alla platser där MdH 
ger regelbunden hjälp och dessutom på flera 
nya områden. Dessutom vill vi också detta år vara 
med där katastrofer slår till. 
Så gott som alla våra kontaktpersoner berättar 
att behoven ökar kännbart ute på fältet. Därför 
vill vi utmana dig, kära MdH-vän, att sända oss 
kontaktuppgifter på någon av dina vänner, som 
vill vara med och hjälpa. Tänk, om alla av oss får 
fram en ny understödjare blir vi tusentals fler och 
ännu större skaror av människor får hjälp. Så ta 
emot utmaningen!

Stort tack för din hjälp år 2011!

Vi får vara här som Guds arbetsredskap men 
vi skulle inte ha klarat oss utan din givmildhet 
och ditt regelbundna stöd. Orden räcker inte 
till för att uttrycka hur tacksamma och glada vi 
är för din hjälp. Guds rikliga välsignelse till dig! 
Missionärerna i Kenya
Pia Lind, Kirsi Nyrhinen

Kära MdH-understödjare!
Så här kring ju-
len har jag tänkt 
mycket på bar-
nen i Indien, 
som vi kunnat 
hjälpa under 
det gångna 
året tack vare 
g ivmi ldheten 
från er, vänner 

i Finland. Just nu får hundra barn i olika städer 
och byar mat och fina julgåvor, vilka talar om för 
dem att de inte är bortglömda utan älskade av 
Gud och oss. Som du säkert vet vill vi hjälpa dessa 
små genom att berätta för dem om Jesus och ge 
dem näringsrik mat.
Från mitt hjärta vill jag tacka för era rikliga gå-
vor till Indian Children-stiftelsen. Ett speciellt 
tack för er överväldigande kärleksgåva innan 
jul. Våra lokala arbetare träffar barnen dagligen 
och jag är stolt över hur tjänstvilligt de upp-
muntrar och hjälper barnen till ett bättre liv.  
Jesus sade: Det ni har gjort mot en av dessa mina 
minsta, det har ni gjort mot mig. Vi vet att Her-
ren är med oss och vi tjänar Honom med glädje. 
Dehär barnen är värdefulla och när de växer upp 
kan de bli Guds män och kvinnor, som blir till väl-
signelse för sitt eget land.
Med kärlek och tacksamhet
Birgitta Ekman
Indian Children-stiftelsen 

Dina gåvor har gjort det möjligt att ännu flera sju-
ka fått hjälp. Dagligen föds åtminstone ett barn 
på Sion-kliniken vilket vi är speciellt tacksamma 
för, eftersom antalet aborter i Kenya är enormt 
stort. Vi har fått se att det är möjligt att gå mot 
strömmen och få förändringar till stånd. Gud 
hjälper oss och vi kan hjälpa dem som inte kan ta 
hand om sig själva, de som behöver en starkare 
hjälpande hand.

Barnen fick presenter.

Kirsi Nyrhinen delar ut mat i byn.

Pia Lind och en liten patient.

Du kan understödja vårt arbete också genom att ringa nummer

0600-11995 (20,12 e) 0600-10985 (9,93 e)
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Rysslands
utslagna väntar 
på din hjälp!

Ruokkikaa Nälkäiset ry.
PL 845, 20101 Turku, Puh: 02-251 2150, fax: 02-251 2160,

E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi       www.ruokkikaanalkaiset.fi

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. 

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn. 

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä
Från konto nr

FI3380001002037233
800010-2037233
DABAFIHH

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

 

KERÄYSLUPA: 2020/2011/3423
KERÄYSLUPA: Åland 1218 K 12

Viitenro
Ref. nr

Eräpäivä
Fört. dag EUR

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

4242, Israeltyö 1177

Tack!
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Under år 2011 förde Mätta de Hung-
rande mat till nödlidande i 18 olika länder. 
MdH-hjälp delades ut i Albanien, Israel, Ke-
nya, Tanzania, Ryssland, Indien, Estland, Li-
beria, Zambia, Japan, Haiti, Zimbabwe, Ma-
lawi, Bosnien, Afghanistan, Honduras, Mek-
siko och Nicaragua. Tusen och åter tusen 
fick mat och tröst och fick höra evangelium. 
Tack för din trofasthet under 2011 och för 
dina rikliga gåvor till de fattigaste av fattiga 
i världen!

Ingen kan förändra hela världen men under år 2011 
förändrade vi tillsammans hela världen för tusentals 
människor.


