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Vårt projekt på Haiti mår bra!

Man äter ivrigt och i samförstånd.
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För ett år sedan började Ruokkikaa Nälkäiset
tillsammans med organisationen Apua Haitille hjälpa haitier. Hjälpen har burit god
frukt. I början av 2020 delade man ut mat
i byn Timonette och från början av juli har
också barnen och de unga fått mat i den närbelegna byn Mouin. För tillfället delar man ut
mat två gånger i veckan i Timonette by och
under fredagar i slummen Saint Marci och i
kuststaden Mouin varje dag. Sammanlagt
300 barn får mat att äta. Också de allra fattigaste familjerna har fått hämta den läckraste
mat gjord av kockar för sin hunger.

Kontaktpersonen Jerrys rapport:
Skolprojektet
Det är ett stort privilegium att hjälpa familjer som hamnat i stora svårigheter. Föräldrarna är oerhört tacksamma över hjälpen.
De kommer till platsen med barnens tallrikar
med sig. Det berör mitt hjärta varje gång jag
ser barnen vänta på sin matportion lugnt sittande på golvet. Det finns också föräldralösa
bland dem. Någon granne, farbror eller tant
hämtar deras tallrik. Dessa barn vet inte när
de får nästa måltid men en det regelbundna
RN-matprojektet lugnar för en stund både
deras sinne och deras mage. Under våren
är skolorna stängda men den lokala församlingen öppnade sin dörr och vi har regelbundet kunnat dela ut mat.

Man har tillrätt mat för sammanlagt 700 fångar
och fångväktare.

Den bästa stunden under dagen är
matstunden.

Barnen mår bra. Vi försöker erbjuda ordentliga portioner hälsosam och läcker mat. På
matlistan finns ris och bönor med salamisås
eller fisk med laxsås. Priset på maten är på
uppgående och några gånger har vi varit
tvungna att nöja oss med makaroner. Dessa
dagar har vi också haft broilerbröd. Maten
har inte alltid räckt till två portioner men trots
det omges jag av lyckliga människor. Vi samlas för att äta tillsammans men till besöksdagens program hör också studier. Med barnen
studerar vi Bibelns berättelser och vi undervisar i engelska varje gång.
Fängelseprojektet
Förra året delade vi några gånger ut mat i
staden Saint Marcis fängelse. Man tog med
tacksamhet emot både maten och evangeliet.
Då vi hört om dåliga nyheter ifråga om fängelseförhållandena och om fångarnas hälsotillstånd beslöt vi att en gång i månaden fortsätta med matdistrubitionen under år 2021.

Fängelsets länge efterlängade matlass är på väg.

Förhållandena i fängelset är mycket karga.
I en liten cell för några fångar finns det 40
fångar med golvlogi utan en enda möbel. Mat
får fångarna bara några gånger i veckan. En
liten aktiv lokal församling sköter om RN-matens anskaffning, tillredning och transport.
I samband med måltiden ges åt varje fånge

en skild text för veje besök och den berättar
om Jesu kraft att rädda, hjälpa och trösta. I
slutet av förra året kunde vi också skaffa en
högtalare via vilken vi efter måltiden kunde
förkunna evangeliet åt alla fångar och fångväktare.

Tack för att du är med oss.
Din gåva är oersättligt värdefull
för haitierna.
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