I samarbete med Feeding the Nations-organisationen hjälper Mätta de Hungrande
r.f. de fattiga i Afghanistan. Under de två
senaste månaderna har två stora matförsändelser skickats iväg, sammanlagt 840
000 portioner. Maten har förmedlats till
barnhem, sjukhus, invalider och skolor i 18
olika byar. Bland mottagarna finns också
många änkor som har flera barn de måste hålla med mat. Vår samarbetspartner i
Afghanistan är den lokala Lamia Afghan
Foundation. MdH-maten håller barnen
vid liv och hälsa vid fem barnhem, skolor
och tre sjukhus. Hjälpbehovet är stort. På
grund av Taliban-rörelsens nya anfall och
attacker förvandlas allt flera afghaners
vardag till en kamp för överlevnad.

”Jag vill tacka Mätta de Hungrande-organisationen för mat-hjälpen. Försändelserna nådde fram och
de är redan utdelade till de behövande. Sammanlagt 3000 vuxna och dessutom en stor mängd barn
fick mat. Vi träffade många tacksamma människor. Maten är ett bevis för de nödlidande att det finns
människor som bryr sig. För alla barnen har kriget varit en del av vardagen allt sedan födseln. Maten
förmedlar tröst och hopp om förbättring. Tack till alla er understödjare, att ni möjliggör detta projekt”, skriver den afghanska hjälparbetaren Safi.

• I Afghanistan bor 28 miljoner människor.
• Merparten av afghanerna är sunnimuslimer.
• Hälsovårdssystemet fungerar inte, mödra- och barndödligheten är den högsta i
världen. Situationen för kvinnorna är bedrövlig.
• Korruption genomtränger hela samhället.
• Enligt FN:s beräkningar lever 3-5 miljoner afghanska flyktingar i andra länder,
flyktingar som är kvar i landet är över 450 000.
• Ur en vanlig medborgares synvinkel är säkerheten mycket dålig.
• Talibanregeringens huvudbonader (burka), som symboliserar förtryck, är allmänna.

Vi finländare har
möjlighet att hjälpa.
Mätta de Hungrande r.f. behöver understödjare som vill visa sin kärlek i praktiken. Sådana vänner som nu vill räcka ut
en hjälpande hand, för att mat-projektet i Afghanistan skall kunna fortsätta.

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande

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

De afghanska barnen förstår inte historien bakom
allt hat och alla strider som hör till den vuxna världen. Men en sak förstår de: de är hungriga.
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MAT-HJÄLP TILL DET KRIGSHÄRJADE AFGHANISTAN

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
Gilla oss på FaceBook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset
All mat som förmedlas till Afghanistan
fås som gåva. MdH betalar enbart
frakten och därför är priset för
måltiderna lågt.
En måltid till 20 barn kostar 1 euro
För 25 euro får 500 barn en måltid
För 50 euro får 1000 barn en måltid
För 100 euro får 2000 barn en måltid
För 250 euro får 5000 barn en måltid

Hur många barn vill du mätta?

MAT-HJÄLP TILL DET
KRIGSHÄRJADE AFGHANISTAN
Afghanistan är ett av världens minst
utvecklade länder. Det långa kriget har
förstört infrastrukturen.

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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FI3380001002037233
Danske Bank 800010-2037233
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Ruokkikaa Nälkäiset ry

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Kontonummer för ålänningar:
FI08 8146 9710 0747 73
Insamlingstillstånd Åland:
ÅLR 2013/9162

Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.
Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014.
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Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata. Voimassa 22.1.2014-31.12.2015. Varoilla autetaan
hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti; Afrikan, Aasian, Etelä -ja Keski-Amerikan ja Euroopan maissa,
katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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