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Under 2019 delade vi ut hjälp till de fattiga i 14 olika länder: Kenya, Albanien, Israel,
Grekland, Irak, Indien, Tanzania, Libanon, Ryssland, Nord-Korea, Tadzjikistan,
Haiti och Finland. Varje hjälpsändning kom fram enligt tidtabellen.
Vid valet av målen till hjälpsändningar var det viktigaste kriteriet våra kontakters
pålitlighet. Tack för ditt stöd! Du kan vara säker på att när du fortsätter att ge,
kommer du att få vara ett bönesvar för många människor.
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Vårt långsiktiga arbete
i Kenya ger resultat
I över 10-årstid har vi hjälpt de svårt sjuka på
Oasis kliniken. Kliniken ligger i Mtwapas stad
som är belägen vid Kenyas kust. Vår hjälp
når dem som inte har möjlighet att få hjälp
annanstans ifrån. En gedigen del av arbetet
på kliniken, förutom mediciner och sjukvård,
består av psykiskt och andligt stöd. Vår organisation bistår arbetet genom att bekosta en
del av mediciner och mat. Hjälpen sträcker sig
även utanför kliniken, varje vecka besöker klinikens arbetare närliggande byar och söker
efter svårt sjuka människor.
Marianne Eronen som är specialist på
barnsjukdomar och forskare besökte
Oasis kliniken i november 2019. Hon rapporterar:
Mitt första intryck av kliniken var positivt. Alla
patienter som sökte sig till kliniken togs emot
till mottagningen oberoende av åldern. De
fick med sig mediciner och recept, vid behov
togs laboratorieprover. HIV polikliniken fungerade bra. Vårdåtgärder gjordes etiskt rätt,
röntgenapparaturer var av bra standard, så
även laboratorietekniken.

Marianne Eronen klinikan ylihoitaja ja tohtori
seuranaan.

Personalens positivism och hängivenhet
var iögonfallande. Jag blev imponerad av
den högklassiga HIV vården, omfattningen
av laboratorieundersökningar och den hjälpvilliga attityden. Vården följde internationella
normer gällande medicinering och uppföljning av vården.
Sjukhuset är ett progressivt, modernt sjukhus, som kommit till stånd tack vare två
missionärers ansträngningar. De gör fortfarande sitt yttersta för sjukhuset. Därtill behövs naturligtvis utomstående
hjälp rent konkret, så även psykiskt
och ekonomiskt.

Evelyns mamma dog och flickan togs
hand om av hennes mormor. Evelyn
blev allvarligt sjuk och ingen trodde
att hon skulle klara sig. Oasis kliniken
kom till undsättning och lilla flickan
tillfrisknade. I bilden är Evelyn redan
hemma, där hjälpen fortsätter. Vid
sjukvårdarnas kontrollbesök delas även
ut RN mat till de behövande.

Dessa syskon blev föräldralösa vid 7-års ålder. Till all lycka hittade arbetarna på Oasis kliniken dem,
utan mediciner skulle de knappast klarat sig. Dessa bräckliga flickor har fått hjälp med mat och
kläder under flera års tid. Slutet gott, allting gott!

Dessa barn är levande bevis på den hjälp som de fattiga får på Oasis
kliniken, fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och ekonomiskt.
Tack alla RN stödjare!
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 9.8.2019. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2020–31.12.2021. 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

