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Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer 

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

Tillsammans med huvudkontoret Feeding the Nations 
sänder MdH under året 2012 drygt en miljon matpor-
tioner till tre olika flyktingläger i Ruanda. Första för-
sändelsen åker iväg i mars och den andra i augusti.

I de tre flyktinglägret bor uppskattningsvis nära 54 000 
flyktingar, varav ca 60% är under 18-års ålder. MdH 
samarbetar med den lokala organisationen Authentic 
Word Ministries. Den lokala församlingen Zion Temple 
ansvarar för matutdelningen och evangelisationen un-
der ledning av pastor Paul Gitwaza. Lägren Nyabihe-
ke, Gihembe och Kaziban finns 1-3 timmars bilväg från 
huvudstaden Kigali. Lokala myndigheter har lovat bis-
tå med vakthjälp och ta hand om säkerheten då ma-
ten delas ut.

Med fem cent ger du mat åt ett barn. För 1 euro får 
alltså 20 barn sina magar fyllda. Detta är möjligt ef-
tersom vi fått all mat som gåva och MdH-organisa-
tionen betalar enbart transportkostnaderna. 

Med 0,05 euro mättar du  1 barn
Med 1 euro mättar du   20 barn
Med 10 euro mättar du  200 barn
Med 25 euro mättar du  450 barn
Med 50 euro mättar du  900 barn
Med 100 euro mättar du  1800 barn

TACK FÖR DIN GÅVA!

Många av flyktingarna har upplevt hårda omständighe-
ter och kommit till Ruanda för att söka trygghet. Ste-
ven är en 35-årig flykting från Kongo. Han blev rånad 

och i samma sammandrabbning dödades flera av hans 
släktingar. Steven beslöt att fly ur landet tillsammans 
med sin fru. Nu har de sex barn och familjen har bott i 
flyktinglägret i Ruanda i 14 år. 

Nzabonimba är en 37-årig pappa med fem små barn. 
Han anlände till lägret tillsammans med sin gravida fru. 
I Kongo stal soldaterna hans boskap, vilken gav honom 
hans inkomst. Efter det försökte de döda honom men 
han lyckades fly. Nzabonimba kom till Ruanda 1996 
och har bott i flyktingläger 14 år. Han har inte lyckats 
hittat något regelbundet arbete. 

”Flyktingarnas vardag är svår. De har svårt att få arbe-
te och när man samtalar med dem inser man lätt att 
arbetslösheten och matbristen som följer den är det 
största bekymret. MdH:s vitaminiserade grönsaks/ris-
portioner fyller ett enormt behov och är till stor hjälp 
och uppmuntran för människorna” berättar vår loka-
la kontakt.

DESTINATION RUANDA!

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
vice ordförande

I en flyktingläger bor nära 20 000 människor.



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www. ruokkikaanalkaiset.fi

Missionär Pia Lind rapporterar:

Vi är så tacksamma för MdH-organisationens regelbundna stöd hit till 
Kenya. För ett par veckor sedan hittade vi en kvinna på klinikens bak-
gård. Hon hade kommit för att söka hjälp men inte orkat ända fram. 
Kvinnan var i sin sjätte graviditetsmånad, sjuk i aids och hade en svår 
infektion.

Infektionsvärdena har nu sjunkit, graviditeten fortskrider normalt och 
mamman mår bra. Tack vare hjälpen från MdH har kvinnans krafter 
sakta återvänt. Då vi hittade henne för en månad sedan var hon bara 
skinn och ben men hon har återhämtat sig snabbt. Tack Gud och tack 
MdH-stödjare. Ni har åter igen räddat en, eller snarare två personer.

Utan MdH:s hjälp hade denna kvinna troligen dött och åtta små barn hade 
lämnats föräldralösa, berättar Pia Lind. 


