Rätt plats i rätt tid
I juli månad 2016 skickade MdH-organisationen
i samarbete med Feeding the Nations matförsändelser
till både Haiti och Kuba. I början av oktober då orkanen
Matthew härjade i dessa länder fanns MdH-maten på
plats i proppfulla lager och omedelbart efter katastrofen
kunde hjälp förmedlas till de hemlösa. Då nöden var stor
fanns hjälpen nära.
Nödsituation på Haiti
Enligt FN har under två decennier flera personer dött
pga naturkatastrofer på Haiti än någon annanstans i världen. Fem år efter föregående storkatastrof slog orkanen
till igen tisdagen 4.10 2016. Omfattningen av skadorna i
det fattiga landet kom fram gradvis och nu, flera måna- Staden Baracoa på Kuba drabbades av stora skador
der senare, känner man till att det handlar om en mycket på grund av orkanen Matthew.
stor katastrof. Enligt de uppgifter som myndigheterna
publicerat är 1,5 miljoner invånare fortfarande i behov
av humanitär hjälp. Matthew-orkanen förstörde hela
skörden så den största bristen är livsmedel. Haiti behöver hjälp långt framöver. Fast det ännu finns utdelningsmaterial i MdH-lagren iordningställs nya matförsändelser redan. Vi behöver din hjälp. Vi hjälper tillsammans!

Kära MdH-understödjare
Observera att den frivilliga medlemsavgiften för att
täcka de administrativa kostnaderna betalas till kontot
FI08 8146 9710 1556 71. Tack!
Den frivilliga medlemsavgiften (20 eur) för att täcka

Arto Mäkinen
ordförande

Päivi Sarjasto
koordinator

Gilla oss på Facebook och du stödet de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Gåvokontot FI33 8000 1002 0372 33

Orkanen Matthew drabbade Kuba
På Kuba drabbades Guantanamo-området av de värsta
skadorna. Vår samarbetskompanjon EchoCuba har
upprättat 20 matutdelningspunkter på olika håll i Guantanamo för att hjälpa de nödställda. Till och med 40% av
områdets byggnader förstördes totalt och 90% av husen
är fortfarande utan tak och elektricitet. De hemlösa är
många. Lokala frivillig-arbetare berättar att matlagren
Orkanen tog grödan. Utländsk hjälp är livsviktig för
töms hotande snabbt.
Vårt mål är att, så snabbt som möjligt, tillsammans dessa haitiska barn
med Feeding the Nations-organisationen sända iväg
6 matcontainrar ytterligare (sammanlagt 1 miljon matportioner), för att underlätta vardagen för de drabbade.
Med hjälp av de pålitliga lokala kompanjonerna förmedlas mat och hoppets budskap till dem som förlorat både
hem, djur och skörd.
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Nödhjälp till orkanens offer

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

Mera hjälp till Haiti
Mätta de Hungrande har tillsammans med Feeding
the Nations-organisationen i åratal skickat mathjälp
till det fattiga Haiti. Ca 3000 barn äter dagligen
en MdH-måltid. Junimånads matförsändelse var
upplagrad för byborna i Bayonnais torkade områden.
Nu behövs tilläggsmaterial, för att både barnen i de
avlägsna byarna och orkanens offer skall kunna få
hjälp.
Matförsändelsens ankomstdag är alltid en glädjens dag i byn

Tack för att du bryr dig!
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HJÄLP!

På Haiti är 1,5 milj människor i behov av nödhjälp

FI33 8000 1002 0372 33

Jäsenmaksutili: FI08 8146 9710 1556 71

