December 2018

Gåvkonto FI33 8000 1002 0372 33

RN tackar för samarbetet under
det gångna året 2018 och önskar dig
Fridfull jul och Vår Himmelske Faderns
välsignande närvaro för år 2019!

Överlevnadshistorier från Kenya

info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi
Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

Den sjuke och fattige får gratis hjälp på Oasis kliniken

S

jukdom och fattigdom är en sorglig kombination, därför är vi glada att Oasis kliniken existerar.
Klinikens medarbetare söker upp övergivna sjuka människor dagligen. Vi har fått höra massor
av överlevnadshistorier även i år. Mediciner, mat och böner bär. Man kan känna av glädjen och
Guds närvaron på kliniken. Kliniken är belägen i Mtwapa och behoven växer snabbt. RN stöder arbetet genom finansiering av mat och medicin inköp.
Skötaren Rose hittade i en
hydda den svårt sjuke Francisca och hennes baby.
Hela familjen togs till vård
till Oasis kliniken. Babyn
blev snabbt frisk från sina
inflammationer och båda
föräldrarna är redan på
bättringsvägen.
De skickar sina hjärtliga
tackhälsningar till alla som
stödjar RN-arbetet. Den här
familjen fick en ny chans
genom ditt stöd.

Man mötte en till desperat mamma i en farbelägen by. Efter pappans död fick familjen utstå
svält, sjukdom och hopplöshet inför framtiden. De fick alla medicinsk och mat hjälp och
nu fortsätter livet igen. Bröderna ler redan och

orkar gå till skolan. Mamman har fått sina krafter tillbaka. Hon startade en egen liten business
och förtjänar matpengar till familjen. Oasis räddade livet på hela familjen!

Vi värdesätter ert regelbundna stöd! God bless you and we love you,
skriver rektor Gilbert Ochieng!

Vi hjälper även i Jimba i Kenya. Byn ligger långt
borta vid Kenyas kustområde och vägen dit är
mycket svår. För ett tag sedan fann missionären
Judith Lövsund denna mycket lidande byn och

grundade dit en liten byskola. Skolan växer med
fart och Jimba sjuder av liv idag. Du som RN
stödjare bjuder på den dagliga morgon gröten
samt lunchen för över 400 elever idag. Tack!

Till detta land, till mörkret,
Till människosjälens
lidande,
Hörs ett glädjebud:
Jesus, vår Frälsare, är född!
Tack för dina gåvor!
Du är en stor välsignelse!
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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

