Mätta de Hungrande hjälper de fattiga i Mombasa, Kenya, genom att bekosta Oasis-klinikens uppköp av mat och läkemedel. En stor del av patienterna är
aids-sjuka mammor och barn, som inte
får hjälp från annat håll. Förutom den
konkreta hjälpen är ”kamratstödet” och
det andliga stödet som kliniken erbjuder
av största vikt för de sjuka. Klinikens arbete växer explosionsartat och behoven
är oerhört stora. Missionärerna Pia Lind
och Kirsi Nyrhinen leder kliniken.

Hangö-läkaren Outi McDonald
har besökt Oasis-kliniken
många gånger, senast i slutet
av januari 2015.

Oasis-kliniken ordnar också
hälsovårdskampanjer ute i
avlägsna byar på landsbygden.
Byarnas invånare får hälsokunskap, man
gör hälsoundersökningar och mat och
mediciner delas ut gratis till dem som
behöver. I januari 2015 iordningsställde Oasis personalen ett medicin läger i
Mzabaroni byn. I kyrkobyggnaden ordnades Oasis personalen en fältlaboratorium
och -apotek, för att kunna ge god betjäning till områdets invånare. Dagligen besöktes safarikliniken av upp till 160 personer. ” År 2011 hade jag en möjlighet att
hjälpa fattiga människor på landsbygden
med en svensk läkare. Av de tacksamma
byborna fick jag en höna,” minns Outi.

Missionären Pia Lind delar ut mat i
en avlägsen by.
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”Det var glädjande att se att idén om tillbyggnad, som dök upp i november 2013,
har lett till praktiska åtgärder, och halva
tillbyggnaden är redan klar. Den lokala
befolkningen litar på detta arbete. Också myndigheterna uppskattar arbetet på
Oasis och klinikens status har ändrats till
hälsovårdscentral. Det här har stor betydelse för hur myndigheterna förhåller sig
till verksamheten. Klinikens personal består av sammanlagt 40 personer. I januari
2012 höll jag ett rådgivningsseminarium
för skötarna. ”, berättar Outi.

Av de tacksamma byborna fick Outi 2011 en höna, som hon skänkte till klinikens hönshus.
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OASIS-KLINIKEN HJÄLPER DE ALLRA MEST SÅRBARA.

gåva
är
viktig!
Tack för ditt stöd för de sjuka och de mest
sårbara!

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€)

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

För barnen är det livsviktigt att få vård.

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

Klinikens arbete i Kenya utvidgas.
Ditt stöd behövs!

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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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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