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Cirka 80% av invånarna i Haiti hankar sig
fram på under två euro per dag!

Du kan hjälpa dessa flickor att nå sina drömmar!
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Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

I

Haiti bor 10 miljoner människor, varav en stor del lever i stor fattigdom. Förutom fattigdomen är
landet ansatt av flere naturkatastrofer. Den beräknade arbetslöshetsprocenten är i 40 % klass. I
Haiti är hungern en ständig gäst. Det finns mat i städerna, men pengar att köpa mat har endast
ett fåtal. De fattigaste bor på landsbygden och försöker överleva med under en dollar per dag. Till
och med 80% av landets invånare hankar sig fram på under två dollar per dag. Ruokkikaa nälkäiset
kanaliserar mathjälpen till skolor och barnhem.

Skollunch – den bästa hjälpen!
Skolorna i Haiti är till 90% privata. Terminsavgifter, läroböcker och obligatoriska skoldräkter
är en betydelsefull utgift. Därtill belastar skoltransportavgifterna familjer som bor i avlägsna
byar. För en vanlig haitier är det omöjligt att
klara av dessa kostnader och beräkningar berättar att hälften av barnen inte kan gå i skola på
grund av ekonomiska orsaker. De drivs att bli
hemslavar hos släktfamiljer eller främmande
familjer. En stor del av de haitiska barnen som
inte har en möjlighet att gå i skola har inte heller en trygg framtid.
Fishers of men-organisationen som verkar
lokalt, har i över 10 år öppnat skolans dörr för
tusentals barn. Dagligen delar man ut mat åt
cirka 4000 barn som kommer från avlägsna byar
och barnhem. Ruokkikaa Nälkäiset har med
Feeding the Nations-organisationen bekostat
Manna Pack-portioner åt tusentals barn. Afrikaner älskar ris. Dethär Manna Packriset är inte
Med dessa
portioner
orkar man
studera.

En ny matcontainer är på väg. Är din gåva med i
följande last?

bara gott utan det är extra närande med tillsatta vitaminer och mineraler. Mathjälpen löser
inte en fattig familjs alla problem, men all hjälp
är alltid ett steg framåt. En regelbunden, hälsosam skollunch besparar barnen från sjukdomar,
ökar märkbart skolmotivationen och uppmuntrar såväl föräldrar, lärare som hela bygemenskapen.

Manna Packmat är närande , vitamiserad mat för undernärda barn.

Tackbrev
Missionär Sister Gretchen som redan i 38 år arbetat i Haiti, bekräftar att mathjälpen kanaliseras till
rätta adresser. Jag har inte stött på fattigare määnniskor än föräldralösa barn som tex Simon Michel
tagit hand om. Vi är tacksamma över Ruokkikaa Nälkäisetorganisationens generositet och glada över
att se bland annat alla dessa 180 barns snabba tillfrisknande.
”När barnen i mitt barnhemm har börjat äta matportionerna som ni skickat har de förändrats.
Barnen ser helt annorlunda ut. De är inte längre undernärda, de mår bra. Jag slutar inte att be för er.
Må Gud välsigna er för er stöd.” skriver Simon Michel i sitt tackbrev.

Att födas i Finland är en stor välsignelse,
att födas i Haiti är en stor utmaning! Din gåva
ger trygghet och framtid åt Haitis fattiga!
Tack för din kärleksgåva!
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 27.12.2017. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2018–31.12.2019. 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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SISTA SIDA VID DINA ADRESSUPPGIFTER.

REFERENSNUMRORNA. DU HITTAR DEM PÅ BREVETS

DU I FORTSÄTTNINGEN ANVÄNDER DE NYA

VÅRA REFERENSNUMMER ÄNDRAS. TACK ATT

