MERA BARN VID SKOLMATSUTDELNINGEN I KENYA
Mätta de Hungrande finansierar matbespisningen vid fyra skolor och daghem
som Star of Hope-organisationen upprätthåller i Mombasaområdet.

Till de områden där MdH bekostade
skolmaten senaste år hörde 650 barn.
Från början av år 2015 mättas 840 barn.

Yours fa

I stället för att tiggeriet skall tillta får
dessa barn utbildning och hopp om en
bättre morgondag. Med hjälp av maten,
hälsovården och utbildningen kan vi bekämpa utbredningen av fattigdom och
användandet av barnarbetskraft.

GILBERT
FOR STA

Tackbrev från rektor
Gilbert Oaching i Kenya:

Eftersom eleverna kommer från utfattiga förhållanden värdesätter de möjligheterna att tack
vare utbildningen få ett helt annorlunda liv.
Barnen får mat regelbundet ända från dagis-tiden. Efter grundskolan fortsätter många av
dem i yrkesskolan Star of Hope Training Institut med studier på IT-området eller för att bli
snickare, murare, sömmerskor eller skräddare.
Många av våra ungdomar har fått arbete och
en del av dem har också grundat egna företag.
Det finns elever som har fortsatt i gymnasiet eller på högskolenivå. Allt detta har varit möjligt
endast genom utomstående ekonomiskt stöd.

På julfesten gav rektor
Gilbert Oaching en
present till alla elever.

År 2014 var ett de bästa åren i våra skolors historia. Eleverna lyckades utmärkt i nationella tester. Vi fick också för första gången möjlighet att
delta i musikfestivalerna. Tack vare ert stöd kunde vi finansiera sådant som eleverna verkligen behövde, så som mat, mediciner, skoluniformer och
även vanliga kläder till de allra fattigaste.
Genom att möta grundbehoven i livet skapas en
grund för inlärning. Tack vare ert stöd kunde vi
också föra mathjälp till eleverna i Jimbas avlägsna trakter, så att varje barn kan fortsätta skolgången år 2015. De förstår alla att det är möjligt endast på grund av att några långt borta i
Finland bryr sig och delar med sig.

Från början av år 2015 mättas 840 barn.

Från barnen, föräldrarna och skolarbetarna vill
jag framföra ett hjärtligt tack för ert stöd.
Det behövs mera hjälp till Kenya, eftersom elevernas antal har vuxit med ett
par hundra. Dessutom strävar vi efter att
kunna dela ut näringsrik mat till de fattiga äldre. I planerna ingår att hjälpa fattiga
barnfamiljer att starta upp småskalig företagsverksamhet, vilket skulle möjliggöra åtminstone någon utkomst. Just nu är
300 familjer i behov av omedelbar hjälp.

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

Just nu studerar man i våra skolor
•
Star of Hope förskola och lågstadium:
360 barn
•
Living Word lågstadium: 130 barn
•
Förskola och lågstadium i den avlägsna
byn Jimba: 260 barn
•
Mdomo förskola: 90 barn
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Skolarbetet som rektor Gilbert Oaching
leder i tre olika slumområden växer fortsättningsvis.

Stödet från MdH-organisationen är till enorm
hjälp för oss. Å Star of Hope-organisationens
vägnar vill jag framföra ett stort tack för ert regelbundna stöd som fortsatt under många år.
Skolorna och daghemmen fungerar effektivt och
vi fick också uppleva framgångar år 2014.
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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

Mätta de Hungrande har påbörjat företagsamarbete. Vi
har planerat småskaliga bistånds- och utvecklingsamarbetsprojekt och för att förverkliga dessa söker vi speciellt
efter företag som partners. Ett projektmål är yrkesskolan i
Mikindani, där man årligen utexaminerar ca 40 studeranden. Företagen kan stödja de blivande yrkesutövarna att
starta upp egen affärsverksamhet, genom att bistå med
arbetsredskap.
Läs mera om detta på vår hemsida under Yrityksille/projektit.

MERRY CHRISTMAS
FROM KENYA
We’ve come to the end of 2014 activities in our
projects here in Kenya.
Your support has been of great help to us. On
behalf of Star of Hope Kenya, I would like to give
my special thanks for your continuous support
throughout the years. Your support has made it
possible to keep the following projects running
effectively in 2014:i)

Star of Hope Nursery School

ii)
iii)
iv)
v)

Living Word Primary School
Star of Hope Training Institute
Star of Hope Nursery and Primary Jimba
Mdomo Nursery School

These projects have been a success over the
years since their establishments as the lives of
those children from less fortunate backgrounds
with no much hope for a bright future have been
transformed. They have been nurtured well from
a young age in our nursery schools and have
proceeded to Living Word Primary School and
some to other public schools where they also get
free education; and have emerged victorious.
For those children who are past the ages for
nursery and primary schools, they too have not
been left out. Star of Hope Training Institute
project has created a platform for them to get a
job. They have acquired skills in computer literacy,
carpentry, masonry, dressmaking and tailoring
among others. They complete their respective
courses and come out courageous, ready to
conquer the world. Most of them get employed
in the local manufacturing and processing
industries while others decide to venture into
entrepreneurship by starting their own businesses.

MERA BARN VID
SKOLMATSUTDELNINGEN I KENYA
The children who perform well in primary

national examination have always benefitted in
Jos lahjoituksia tulee
nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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colleges through education funds that donors
have continued to grant us through the years.
Undoubtedly these projects have brought a happy
ending, thanks to donor funds that have supported
them greatly.
The year ending 2014 has been tagged as one of
the best and glorious year in the calendar of our
institution, based on the activities of the year as
stated bellow:-
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i)
Emerging in Top ten ranks in National
Exam in the region.
ii) Conducted a successful exchange program
between our school and a Swedish school.
iii) Participated in the national musical
festival for the first time.
iv) Provided support in education, health,
spiritual and social skills to 700 children in
Kenya.
v) Belated Christmas and birthday party.

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.
Allekirjoitus
Underskrift
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Från konto nr

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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