En skara på 2 000 människor samlades för att höra evangelisten
Parfaits i Kigeme flyktingläger.

Matprojektet i Ruanda fortsätter

I den demokratiska republiken Kongo har våldsamheterna mellan rebellerna och soldaterna tilltagit
och civilbefolkningen tvingas fly över landets gränser, närmare bestämt till Ruanda.
Abdoulaye Balde, representant för det lokala World
Food Program, berättar om den hotande hungersnöden bland boende i flyktinglägren. Orsaken är den
nya strömmen av tiotusentals flyktingar från Kongo.
Staden Kigeme, dit flyktingarna hänvisas, ligger i Nyamagabe-området. Där är människorna i säkerhet,
eftersom lägret ligger sex timmars färd från gränsen.
I Kigeme bor i detta nu 16 000 flyktingar. Över 60%
av dem är barn under 18 år. Uppskattningsvis är lägret snart det största i Ruanda, hem för åtminstone
20 000 flyktingar. Mugasara är en 37-årig fyrabarnspappa. Han berättar att de fått så gott som ingenting att äta sedan de anlände till lägret. Också vattnet håller på att ta slut.

Jublet hade inga gränser och ropen var öronbedövande här i
Kigeme då vi meddelade att MdH skickat mera mat-hjälp,
berättar evangelisten Parfait.
En ny försändelse, innehållande 275 000 matportioner, skickades i slutet av mars. Ännu mera hjälp behövs för att ca 11 000 barn och 6 000 vuxna skall
överleva. Församlingen Zion Temple International,
under ledning av evangelistparet Parfait och Michelle Karekezi, ansvarar för matutdelningen.
Man befarar att flyktingarnas antal i Ruanda kommer att öka häftigt inom ett par månader. Tillsammans kan vi se till att de får del av livets basförnödenheter; mat, skydd och vatten. Var med och hjälp nu!
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Tillsammans med huvudkontoret Feeding the Nations förde MdH under år 2012 över en miljon matportioner till flyktinglägren i Ruanda och det gemensamma projektet fortsätter.
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Flyktinglägrets 11 000 barn väntar på din hjälp. På bilden det jubel
som föregående matförsändelse ledde till.
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BURUNDI
Tillsammans med huvudkontoret fortsätter MdH
matutdelningen också i Burundi. En ny matförsändelse skickades till Bujumbura i mars. I Gatumba och Kamenge matutdelningscentra kan utdelningen fortsätta
och drygt 600 barn får mat att äta dagligen.
Din regelbundna gåva möjliggör detta projekt. Hjärtligt tack för din trofasthet, kära vän till Mätta de
Hungrande-organisationen!

I Ruanda är
behovet av
mathjälp
skriande.

HJÄLP NU!

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