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Mätta de Hungrande r.f. vill tacka dig, 
kära understödjare, för de gåvor du skick-
at regelbundet. Det anlända bistånds-
materialet har sänts vidare och har redan 
kommit fram till de hjälpbehövande.

Du har bidragit enligt dina möjligheter 
och det räcker. Vi uppmanar dig att för-
söka få med vänner och bekanta; om så 
endast med fem euro per månad. Om var 
och en av våra understödjare skulle hitta 
EN ny månadsgivare, kunde vi hjälpa tio-
tusentals flera än med de nuvarande re-
surserna. I detta skede har behoven i de 
pågående  MdH-projekten vuxit explo-
sionsartat och nya begär om hjälp, fram-
förallt till flyktingarna, kommer fortsätt-
ningsvis. 

I två tidigare brev berättade vi om 

MdH-arbetet i krishärdarna bland flyk-
tingarna i Grekland och Libanon. I detta 
brev får ni nyheter från Indien, där barnen 
lever i fortsatt kris. Hälften av de indis-
ka barnen lider av undernäring. Ca 700 
elever har kommit med i MdH:s skolmat-
utdelning i städerna Kolkata, Dhapa och 
Pakur. Vår samarbetsorganisation i In-
dien är IndianChildren. 

Ny skola till gatan i Calcutta

I kåkbyarna i Calcuttas slum är varje dag 
en kamp för överlevnad. Männen försö-
ker skaffa uppehälle för familjen genom 
att köra cykeltaxi (riksaa), kvinnorna ge-
nom att städa eller tillsammans med bar-
nen söka material att sälja från avfalls-
högarna. Barnen har inte råd att vara i 
skolan. Sökandet efter uppehälle tar för-

äldrarnas tid och krafter och barnen läm-
nas hos föräldrarnas syskon eller hamnar 
att ta hand om sig själva. Bristen på mat 
leder till sjukdomar och tilläggskostna-
der, vilket belastar de fattiga familjerna 
redan från tidigare.

För ca ett år sedan startade IndienChild-
ren-organisationen  en andra gatuskola. 
Skolan befinner sig i hjärtat av det allra 
fattigaste Dipi-slumområdet, och dit får 
barnen komma regelbundet för att lära 
sig, leka och äta. Förutom maten får de 
från lärarna mycket efterlängtad upp-
märksamhet och omsorg. De behöver 
inte längre skämmas över smutsiga klä-
der, för i skolan har de lärt sig att hålla sig 
rena. För barnen som lever i slumområde-
na i Indien är levnadsförhållandena svå-
ra, men de här barnen är glada. De har 
upplevt ett stort under; de har fått kom-
ma till skolan och får äta en nyttig lunch 
5-6 gånger i veckan. I stället för att växa 
upp i en livslång fattigdom har de nu möj-
lighet till en ljusare framtid. 

Utan måltiderna du bjuder på skulle bar-
nen inte komma till skolan och skulle inte 
heller orka studera. Deras rätt att få leva 
som barn skulle vara hotad.
 
Tack för ditt stöd till dessa allra minsta!

Tacksam elev. Förutom skolluncherna delar Mätta de Hungrande mjölk till 100 små barn i slumområden i Nadia. 

För de flesta barnen är skollunchen dagens enda måltid.

STORT TACK!
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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



 

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 
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HOPP TILL  
SLUMMEN I INDIEN

Den sporrande atmosfären 
i skolan ger lättnad och blir 
en motvikt mot den dystra 
vardagen och ger barnen kraft 
att orka med det hårda livet 
i slummen. Dessa flickors 
leenden berättar, att det är 
gott att vara i skolan. De ger 
också ett tack till dig för din 
trogna hjälp.

Tack vare skollunchen orkar de studera.

Följ våra uppdateringar på Facebook, 
så får du aktuella uppgifter om vår 
verksamhet även mellan nyhetsbreven:
http://www.tamperelainen.fi/kumppanit


