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Mätta de Hungrande har redan under 18 års tid 
tillsammans med huvudkontoret samarbetat med 
Heart to Heart Ministry i Ukraina. Denna lokala or-
ganisation har som mål att förse cirka 1200 barn på 
10 olika barnhem i västra Ukraina med mat.

Just nu är bristen på livsmedel outhärdlig. De ansva-
riga har begärt hjälp från Mätta de Hungrande-or-
ganisationen med basföda så som ris, mjöl, olja och 
socker. Vi vill ge dem de basfödoämnen de begärt, 
men om Du, kära understödjare, denna gång kunde 
ge lite extra kunde vi också skaffa till exempel frukter, 
kex och flingor åt barnen. Det skulle vara en under-
bar, oväntad  överraskning för barnen!

Är du beredd att öppna ditt hjärta och 
din plånbok och sända hjälp till de föräld-
ralösa i Ukraina?

Vi skulle vilja se barnens glada miner då de får fruk-
ter och andra godsaker utöver måltiderna. Vi har 
också med egna ögon sett de torra brödbitarna, 
nästan tomma kylskåp och det minimala utbud som 
bjuds åt barnen. Det är till och med brist på mjölk. 
Den lilla mängd mjölk som finns ges inte åt barnen, 
utan den används för att tillreda ost. Man får ett 
bra pris för ostarna och för pengarna skaffar man 
ved för att klara den kalla vintern. Vintern för med 
sig mycket svåra omständigheter. Senaste vintern var 
den kargaste på 123 år och 41 barn och 700 vuxna 
frös ihjäl.

Många av barnen har aldrig smakat skinka eller broi-
ler. De har aldrig ätit kött. På vissa av barnhemmen 
äter man under flera veckor endast torra brödbitar, 
eftersom det inte finns annat att äta. Medarbetarna 
gör sitt bästa för att hjälpa barnen men det är inte 
så lätt eftersom det finns så lite mat och så många 
munnar att mätta. Barnens vardagar är svåra men 
vi har fått se vilka stora under de överlåtna medhjäl-
parnas äkta omsorg och Guds kärlek åstadkommer 
i de föräldralösa barnens liv också i svåra omstän-
digheter. 

Ett hungrigt barn lyssnar inte 
Nu har du möjlighet att ordna till en ukrainsk fest-
måltid i kombination med de goda nyheterna till 
barnen. Först delar vi ut maten, det är den gåva vi 
börjar med, för ett hungrigt barn hör inte på vad du 
säger. Sedan får de höra evangeliet. 

För 15 euro mättar du ett barn
För 47 euro mättar du 3 barn
För 77 euro mättar du 5 barn

Din gåva är mera värd än du kan föreställa dig!

I västra delarna av Ukraina råder outhärdlig brist på mat

Då du ger din gåva, behöver barnen inte längre gå hungriga till sängs.
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Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer 

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



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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I Ukraina råder outhärdlig brist på mat

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi

DE BEHÖVER DIN HJÄLP NU!

MdH:s kontaktperson Tonya berättar efter ett besök i Ukraina:
”Det var rörande att höra de små flickorna bekänna att de hade gjort fel. 
De berättade att de inte hade kunnat somna eftersom de var så hungriga. 
Tillsammans smög de över till grannens gård på natten, stal äpplen och åt 
dem. Vad sorgligt!”

Då du idag ger din gåva, behöver barnen inte längre gå hungriga 
till sängs.

Mätta de Hungrande tackar redan på förhand för din gåva!


