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Efter en smaklig RN-måltid smakar det
med en tupplur och efter den orkar
barnen studera också på eftermiddagen.
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I Kenya bekämpar man hungern och bjuder på hälsovårdstjänster

I

Mikindans slum är organisationen RN med och
bespisar över tusen skolelever. Skolan mår bra.
Via skolbespisningen stiger elevantalet ständigt och under de senaste månaderna har fem
nya lärare påbörjat sitt arbete. I den avlägsna byn
Jimba har långt över hundra lågstadieelever kommit
i åtnjutande av undervisningen, tackvare skolmåltiderna. Ruokkikaa Nälkäiset har under de senaste
månaderna understött dessa skolors matunderhåll
genom att också införskaffa nya getter.

"Vi vill tacka varenda understödare för rikliga gåvor
genom organisationen Ruokkikaa Nälkäiset. Ert
understöd hjälper oss att med Kristi kärlek nå ut till
de utfattiga, dagligen de under svåra livsomständigheter. Förutom genom bön och med hjälp av hälsovårdens proffs delar vi ut mat, mediciner och andligt stöd till de utan hopp. Utan era gåvor skulle
inte detta arbete vara möjligt. Tack än en gång och
Gud välsigne var och en av er för kärleken ni visat",
tackar missionärärna Pia Lind och Kirsi Nyrhinen.

På Oasis-kliniken räddar
man människoliv.
I Mtwapa på Kenyas kust medicinerar man allvarligt
sjuka. Oasis motarbetar AIDS, ordnar vaccineringskampanjer och läkarundersökningar i avlägsna byar
på landsbygden. RN understöder Oasis samt medicin -och matunderhållet. Förra året fick över 24 000
allvarligt sjuka medicinering på kliniken, på bäddavdelningen fick 500 patienter plats, man räddade 500
som övergetts i sina hyddor, cirka 600 mödrar födde
och över 9000 mödrar med barn vaccinerades. Man
bjöd sammanlagt hjälp åt rejält 34 000 fattiga.

Du medverkar till att förändra livsöden!
Tack för ditt samarbete.

En glad hälsning från Mikindan: "Skolan är vårt andra hem. Där får man äta, leka med sina kamrater
och lärarna är underbara", skriver lågstadieeleverna.

Konkret hjälp
- och konkreta förändringar!
Nedan tre berättelser om hur din hjälp under de de senaste månaderna har hjälpt!
Denhär mamman hämtades svag och lam för vård
till Oasis-kliniken. Så småningom återfick hon sina
krafter och återhämtade sig. Efter att ha återvänt
hem rasade ändå hennes kondition eftersom hon
inte hade något att äta hemma hos sig. Genom ett
hembesök framkom bristen på mat och snart förde
man man RN-mat åt hela familjen. Mamman har
fint ökat i vikt och mår bra, likaså barnen. Pappan
orkar redan gå på jobb och kan försörja sin familj.
Slutet gott, allting gott. Oasis räddade hela familjen!

Eunice

Före jul stötte klinikens arbetstagare på Kabib då de
gjorde hembesök i avlägsna byar. Den unga ensamförsörjarens allvarliga sjukdom, hunger och ensamhet hade lett till suicida tankar. På Oasis-kliniken klarnade Kabibs tankar och fysiskt återhämtade hon sig
snabbt. Kabibi är idag en tacksam, glad mamma.
Jesus gav henne ett nytt levande hopp!
När Phelisters barn såg arbetstagaren från Oasis-kliniken göra en rundtur i deras by förde de sjukskötaren till sin mamma som var i dåligt skick. Den fattiga änkan hade inte pengar till läkare. På kliniken
fick mamman först mat och sedan vård. Nu lever
Phelister och hennes barn lyckliga i sin hydda. Man
räddade igen tre barn från att bli föräldralösa. För
varje barn är mamma den bästa och tryggaste att
ha omvårnad av barnen.

Kabibi

Glada kan vi konstatera att i Kenya är man
på rätt plats vid rätt tid!
Phelister
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