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Under år 2013 nådde MdH flera hjälp-
behövande än någonsin förr. Vi möt-
te bl.a. flyktingar i Libanon, Grekland 
och Rwanda, katastrofoffer på Filip-
pinerna, förföljda kristna i Pakistan, 
hungrande i Tanzania och Kenya, för-
äldralösa barn både i Afrika och Asi-
en och mindrebemedlade åldringar i 
Israel och Ryssland. MdH-organisa-
tionen var med och lindrade hungern i 
världen och delade ut mat till tiotusen-
tals på olika håll. Vi är mycket tackam-
ma till Gud för var och en som offrar 
av sitt eget för utan ditt regelbundna 
stöd skulle hjälpinsatserna inte ha varit 
möjliga. Tack, kära MdH-understöd-
jare, som i nödens stunder varit med 
och hjälpt dem som inte annars skulle 
klarat sig i de svåra omständigheterna. 
Dina penninggåvor 2013 möjliggjor-
de biståndsprojekt i följande länder: 
Kenya, Ryssland, Indien, Israel, Alba-
nien, Estland, Tanzania, syriska flyk-
tingar i Libanon och Grekland, Pakis-
tan, Honduras, Zambia, Kambodja, 
Burundi, Filippinerna och Rwanda. 

Aldrig förr har det utöver världen fun-
nits så mycket nöd som nu, därför tror 
vi att du även detta år vill kämpa för 
att hjälpa de allra fattigaste.

Stort Tack!

KAMBODJA

Ca 20 procent av kambodjanerna lever 
i extrem fattigdom och nästan hälften 
av alla under fem år är underviktiga på 
grund av matbrist. 

Mätta de Hungrande/FTN delade ut 
mat till 3000 föräldralösa barn och 
änkor i Kambodja. Maten lagrades i 
Phnom Penh och kanaliserades ut där-
ifrån till barnhem på olika håll i landet 
med hjälp av organisationen Foursque-
re Children of Promise. Barnen och än-

korna, som omfattas av understödet, 
fick ett mål varm mat dagligen, obero-
ende av ålder, ras eller övertygelse. 

ISRAEL

I Israel kanaliserades mathjälpen till 
städerna Ashdod, Ramla och Ash-
kelon med hjälp av Beit-Hallel-för-
samlingen. Planerna är att utvidga ar-
betet så att också Kiryat Gat nås. De 
som fick hjälp under 2013 var immig-
ranter, ensamförsörjande och gamla 

som överlevt koncentrationsläger. Till 
den skaran hör även palestinier. Tack-
brev: ”Tack för er hjälp och omsorg. Jag 
vill av hjärtat tacka för de matpaket som 
vi fått. Jag är ensamförsörjande och försö-
ker klara mig med minimilön och är ekono-
miskt i en mycket svår situation. Jag hopp-
as, att jag även i fortsättningen kan få stöd 
och mathjälp från er. Tacksam Tatiana”

INDIEN
Denhär sexåriga pojken från en sex-
barnsfamilj frågar alltid först på mor-
gonen av sin lärare när de ska äta och 
vad de ska äta. Han väntar ivrigt på att 
få komma till matsalen och klarar av att 
koncentrera sig fram till maten. Han är 
inte fattig utan fattigast av de fattiga, 
för vilka skolmaten är livsviktig och en 
av dagens höjdpunkter. MdH samarbe-
tar i Indien med IndianChildren-stiftel-
sen och mättar ca 700 skolbarn.

Frivillaga lossade många laster i Kambodja 
under 2013.

I Indien mättar Ruokkikaa Nälkäiset regelbundet 
över 700 barn. 

Trösta, trösta mitt folk. 
(Jes 40:1)

Du ber väl för de hungrande och 
för medarbetarna i mottagarlän-
derna, att de får kraft, vishet och 
hjärtan som älskar de lidande! 

TACK! 



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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RN-HJÄLPEN NÅR FRAM TILL 
HUNGRIGA BARN!

SAMBIA

Tre av fyra i Zambia lever i fattigdom och av dessa över hälf-
ten i extrem fattigdom. Föräldrar som dött i aids, malaria 
och kolera har lämnat efter sig uppskattningsvis 1,2 miljoner 
föräldralösa barn. I den matförsändelse som anlände un-
der hösten fanns förutom mat också böcker, så på många 
barnhem har man iordningställt bibliotek. Med hjälp av den 
andliga litteratur som fanns med hålls nu söndagsskolor. I 
samarbete med huvudkontoret mättar MdH 17 000 barn-
hemsbarn i Lusaka-området dagligen.

Det var en stor glädje vid barnhem när böcker delades ut.


