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MATHJÄLP TILL UKRAINA
Så gott som dagligen hör vi dåliga nyheter från Ukraina, men i dag har Mätta de Hungrande goda nyheter att berätta. Trots att de mindrebemedlades
tillstånd har försämrats mer och mer
i det av konflikter sönderslitna landet,
rapporterar samarbetsorganisationen
Heart to Heart att tillgångarna har
nått fram och maten delas ut till de
behövande. Mätta de Hungrande fortsätter sitt arbete 2014 genom att ta
ansvar för matservicen på lokala barnhem och åldringshem. Oroligheterna
på Krimhalvön gör att befolkningen i
området flyttar till Väst-Ukraina, vilket
i sin tur gör att de hjälpbehövandes
antal ökar markant. Mera mathjälp är
hett efterlängtad. Mätta de Hungrande vill bistå i denna nödsituation och
skickar så fort som möjligt en ny hjälpförsändelse. Tack för din gåva till flyktingarna i Ukraina!

Man fick också leksaker som gåvor åt de omhändertagna små barnen.

Vår kontaktperson i Ukraina skriver:
hjälpbehövande är så många. Men vi har
fått en början på organiseringen av både
akut inkvartering och matservice.
Tack Mätta de Hungrande, att ni står
med oss och hjälper mitt hemland Ukraina under denna svåra tid.
Trött men lycklig
Svitlana Pokhodina

Päivi Sarjasto
koordinator
Det finns många ensamma gamla, men till all lycka
hjälper MdH, skriver Svitlana Pokhodina.

Gerhard Kolflaath
ordförande

Matförnödenheterna förs direkt till de behövande.

Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Konto nr 800010-2037233

Hälsningar från Ukraina. Jag håller just nu
på att dela ut mat i Ivano-Frankivski-området i Väst-Ukraina. Jag vill av hjärtat tacka
MdH-organisationen för all hjälp. Från
förråden hämtades grundförnödenheter
till åldringar och föräldralösa, bl.a. oljor,
ris, ärter, bönor och mjöl. Många flyktingar från Krim har anlänt hit och behovet av
mat är stort bland dem. Tyvärr är hela lagret jag fått från MdH använt eftersom de
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I Odessa i Indien får numera barn från mer än 550
fattiga familjer en skolmåltid dagligen. Ägg finns
tillsatt i måltiderna i någon form. Detta har väsentligt förbättrat barnens dåliga hälsotillstånd, vilket
förorsakats av näringsbristen. Nu lider de inte längre av brist på proteiner, vitaminer och spårämnen.
Genom att delta i MdH:s ekonomiska stöd till äggprojektet är du med och stöder dessa barns skolgång och ger dem hopp om en ljusare framtid.
Redan med två euro bjuder du tjugo barn på ett
näringsrikt ägg!

OBS! Ruokkikaa Nälkäiset samlar in pengar både
i Finland och på Åland.
Inkomna gåvor från Åland
och Finland handläggs skilt
på grund av olika insamlingstillstånd. Vi ber ålänningar vänligen använda
vårt nya kontonummer
FI08 8146 9710 0747 73.

Det oroliga läget på Krimhalvön har satt
igång en flyttrörelse till Väst-Ukraina.
HJÄLP DE UKRAINSKA FLYKTINGARNA!
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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