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Glädjenyheter – Ett nytt
skolprojekt har påbörjats i Haiti

Tack RN-anhängare. Ni såg till att det blev verklighet.
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Ett nytt skolprojekt har påbörjats
Vi minns alla den massiva jordbävningen i
Haiti och de betydande skador den år 2010
fick till stånd. I katastrofen omkom 200  000
människor, Det lusfattiga landets
situation förvärrades yterligare; cirka 1 miljon
människor förlorade sina hem, infrastrukturen slogs i spillror, situationen var tröstlös,
Haiti har inte ännu heller ”kommit på fötter”.
Då jordbävningen slog till i Port-au-Prince
flydde människorna till olika delar av Haiti för
att få sjukhusvård och för att bygga sig ett
nytt liv efter jätteskadegörelsen.
I Haiti har arbetslösheten stigit till 70%.
Apua Haitille ry har byggt 49 hem i Timonetteoch Montrouik byar samt i Port-au-Prince åt
människor som blev hemlösa i jordbävningen
samt hjälpt familier med olika bidrag- och sysselsättningsprojekt. För två år sedan påbörja-

Jerry och Jhonny

des ett undervisningprojekt i engelska i byn
Montrouik som nu får en fortsättning i byn
Timonette. För att undervisning är den enda
nyckeln till en bättre framtid för ett fattigt
barn, påbörjade RN-organisationen tillsammans med Apua Haitille-organisationen i slutet av februari ett bidragsprojekt i byn Timonette. Undervisningen består av undervisning
av Guds Ord och engelska språket och har
som mål att ge hopp åt barnen samt deras
familjer. Som lärare fungerar bröderna Jerry
och Jhonny och deras vän Thamar. Jhonny
och Jerry blev räddade från jordbävningen
i motsats till många av deras klasskamrater
som blev begravda under skolans ruiner. Bröderna flydde från den förstörda huvudstaden
till byn Timonette. De är bekanta för Apua
Haitille ry sedan tio år. Samarbetet med dem

har fungerat fint och arbetet har burit god
frukt.
Den fattiga byn Timonette befinner sig
nära staden Saint Marc. Föräldrarna har inte
råd att skaffa sina barn tillräkligt med mat,
men nu delas det ut en hälsosam lunch två
gånger i veckan i skolan. Detta stöder märkbart barnens tillgång till näring. Under den
första lunchdagen fick 180 barn en riklig matportion. Matbristen är stor och en portion verkade inte räcka för barnen. Vi försöker hjälpa
i mån av möjlighet så att varenda en liten
skulle få magen fylld. Nu när det bjuds på
lunch i skolan börjar antalet villiga skolelever
antagligen att växa. Låt oss inte glömma Haitis fattiga. Haiti behöver tillsvidare utomståendes hjälp. Kom med och bespisa och uppmuntra byborna i Timinette.

Gädjebudskap åt fångarna
Ett annat projekt som påbörjas är fängelsearbetet i Saint Marc. RN-organisationen bekostade före julen 650 fångars jullunch som

Församlingsmedlemmarna tillreder i timtal
mat, men det lönade sig.

lokala kristna bjöd dem på i samband med
julens budskap. Fångarna hade inte på flera
dagar fått något att äta. Rörda och med
tacksamhet tog man emot måltiden såsom
även evangeliet. Under de närmaste veckorna ordnar man i samma fängelse en tillställning där det igen bjuds på RN-bröd samt
livets bröd. Vår bön är att vi får skörda en stor
själarnas skörd bland dessa män som lever i
svåra omständigheter.
Förra året steg matpriserna med t o m 34%
och haitiiternas pengar räcker inte ens till basförnödenheter. Vi är verligen glada över att vi
kan ta hand om byborna i Timonette under
dessa svåra tider.

Tack för att du skickar ditt bröd över vattnen,
i sinom tid får du skörda. (Predikaren 11:1)
Det är ett löfte till dig som hjälper den i nöd.
Tack redan på förhand för din gåva.
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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

