
ZAMBIA hör till ett av världens tio 
fattigaste länder. Nästan var fjär-
de person i Zambia har HIV-infek-
tion, och många av barnen föds 
sjuka. En miljon av landets 11 mil-
joner invånare är föräldralösa där 
föräldrarna oftast dött av aids, 
malaria eller kolera. Upp till 60 % 
av eleverna i landets skolor är för-
äldralösa, av vilka många bor på 
gatan. För de flesta av barnen är 
skollunchen dagens enda måltid. 
Barnen kommer till skolan just på 
grund av maten. Ofta får barnen 
ett matpaket från skolan att ta 
med sig till sina yngre syskon. 

Förutom till barnen förmedlas en 
liten del av livsmedlen till fång-
ar och änkor. Av mottagarna är 
över 10 000 barn och ett par tu-
sen vuxna.  

Från barnen i Zambia, de fattiga 
familjerna och samhällets övriga 
mindrebemedlade vill vi framföra 
ett varmt tack till er givare. Vi öns-
kar er Guds välsignelse och ber att 
Gud skall fylla alla era behov. 

Missionär
Dave Keating

I samarbete med Feeding the Nations-organisationen mättar MdH regelbundet 
ca 15 000 barn i Zambia.

Torkade frukter är barnens stora favorit.

Många skolor och barnhem käm-
par med ekonomiska problem. 
Tack vare skolmaten fördubblas 
antalet elever för det mesta. Mat-
behovet är mycket större än den 
mat som finns tillgänglig. Också 
just nu väntar tusentals barn att 
få komma till ett matutdelnings-
ställe. MdH-hjälpen kanaliseras 
till skolor i de allra fattigaste om-
rådena, där man inte får stöd från 
annat håll.

Mat-hjälpen ger hopp om en lju-
sare framtid för de barn som vill 
gå i skolan. Förutom till skolbar-
nen delas mat ut också till andra 
undernärda barn. Tack vare att 
näringssituationen åtgärdas för-
bättras barnens hälsa snabbt. Re-
dan efter ett par månader får de 
mera energi och koncentrations-
förmågan ökar, vilket gynnar skol-
gången. Man har märkt att efter 
två tre års regelbunden tillgång till 
mat förbättras elevernas skolresul-
tat kännbart.
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Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

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

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

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande 



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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SKOLMAT, NAMI! 
TACK FÖR ATT 
DU BJUDER MIG 
PÅ DAGENS 
MÅLTID!

ZAMBIA
Mitt namn är Frida Zulu och jag är tretton år gammal. Jag går på sjunde klas-
sen och mina favoritämnen i skolan är matematik, engelska och samhällslä-
ra. Min dröm är att studera till läkare, så att jag kunde hjälpa föräldralösa 
och andra med speciella behov. 

Jag har tre syskon. Våra föräldrar är döda. Jag bor med min gamla farmor 
och vi har långt ifrån alltid tillräckligt med mat. Ibland har mina syskon varit 
tvungna att tigga eller stjäla mat för att hållas vid liv. Jag har inte det proble-
met, eftersom jag får mat i skolan. Det är jag verkligen glad för. Nu och då 
får vi ta med oss ett matpaket hem och det är för oss alltid en glädjedag. Tack 
för att ni hjälper oss!     

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


