TILLFÖRLITLIG SAMARBETSKANAL
Lördagen den 25.4.2015 skakade en förödande jordbävning
om Nepal. MdH-organisationen bedriver hjälparbete i samarbete med den lokala ChurchAsia-organisationen. De har förmedlat nödhjälp alldeles från början. 30 teammedlemmar åkte till
katastrofområdet med den första hjälpförsändelsen bara ett par
dagar efter jordbävningen. Material införskaffades till förmånligt
pris vid Indiens gränsområde och fördes med långtradare till katastrofområdet. Under sista veckoslutet i april utdelades första
satsen hjälpmedel; grundförnödenheter, vatten, filtar och tält.
Projektets huvudansvariga är missionär Rick Zachary, som leder 206 lokala församlingar. Han har tillsatt lokala, erfarna katastrofhjälparbetare, som väl känner till förhållandena i jordbävningsområdet, som ledare för hjälpoperationen. ”Jag har
samarbetat med mina lokala ledare i över 12 år och litar på deras Dehär barnen har inte behövt vänta för länge på hjälp.
bedömningsförmåga” försäkrar Rick Zachary.

FÖRSTA HJÄLPFÖRSÄNDELSEN
FRAMME I DET DRABBADE OMRÅDET
I NEPAL
1.5.2015 fick MdH första rapporten från ChurchAsia-teamet:

Första lasten lämnades i byn Bhimatar i Sindhupalchok-området. Människorna, som
är uttröttade av kaoset, är i desperat behov av mat, rent vatten, beskydd, andligt stöd
och trygghet. Alla i teamet utför arbetet utan pauser. Vi gör vårt bästa, men vi måste ärligt konstatera att vi inte klarar av att fylla de oerhört stora behoven. Den första
hjälp vi förmedlade kändes i dessa förhållanden obetydlig, men det var ändå en bra
början och nya hjälpförsändelser är redan på väg hit. Vi är nöjda att vi kan hjälpa dem
som är i allra största behov av hjälp.
Vi är tacksamma till alla understödjare som litar på vår förmåga att använda gåvorna
på ett klokt sätt. Vi har endast små allmänna omkostnader, eftersom församlingsmedlemmar sköter lagring och utdelning. Vi lyckas kanalisera nära på 100% av de insamlade medlen till de nödlidande. Vår biståndsstrategi är fungerande och flexibel, vilket
hjälper oss att reagera snabbt. Tusentals nepaleser har omkommit och sorgen är stor,
men mitt i sorgen har det varit uppmuntrande att se församlingarnas beredskap för
intensiv verksamhet i svåra förhållanden.

Gör något gott tillsammans!

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

Efter en svår körsträcka anlände vi till Kathmandu. Vi lade märke
till att större delen av hjälpförnödenheter lämnats i Kathmandudalen, trots att största behoven finns i byarna i bergsområden.
Vägarna är i mycket dåligt skick, men vi lyckades ta oss fram till de mest förstörda
områdena.
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HJÄLP JORDBÄVNINGSOFFREN I NEPAL

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

OCKSÅ DU KAN HJÄLPA!
MdH har en andra hjälpförsändelse på gång till Nepal. Hjälpen når fram
tack vare den tillförlitliga ChurchAsia-kanalen.
Din gåva förmedlas till jordbävningsoffren i form av mat, dricksvatten och
skydd.
Din givna gåva är till stor uppmuntran och hjälp mitt i nöden.

Också denna familj väntar på din hjälp.

T.ex. 35 euros familjepaket innehåller grundförnödenheter (för en veckas
tid) och 8 filtar. Hur många familjer vill du hjälpa?

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi

HJÄLP JORDBÄVNINGSOFFREN I
NEPAL NU!

Första hjälpförsändelsen framme i bergsbyn
Bhimatar.

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.
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Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä
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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