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Nu når mathjälpen föräldralösa barn i Nepal

Först i himmelen
kommer vi att
förstå det riktiga
värdet av vårt
samarbete, men
redan nu förvandlar
mathjälpen
samt evangeliet
tusentals
människors liv.
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Fakta:
– Nepal är ett av världens minst
utvecklade länder
– Det finns stora skillnader mellan
olika folkgrupper
– Det finns brist på mat och rent
dricksvatten
– Det förekommer översvämningar
och jordskred årligen, även
jordbävningar är att förvänta
En stund av njutning.

De är i trygghet och fick gå till skolan.

Låt oss presentera ett nytt projekt
för föräldralösa barn
Från och med mars 2021 har vi börjat stöda
föräldralösa barn i Nepal. Projektet handlar
om ett väldigt litet barnhem i Katmandu. Vi
sköter om mathjälpen för föräldralösa barn
som tillhör Tamang -stammen. De är ett tiotal
barn som är snälla och lydiga enligt det lokala
’barnhemmets pappa’ Sekke. Därtill inkluderar hjälpen skolbarn från ensligt belägna
områden där det finns brist på mat.
Vi brukar starta nya projekt småskaligt.
När vi ser att samarbetet flyter smidigt kan
biståndet ökas successivt. På detta sätt bygger vi arbetet på en solid grund och förtroendet och samarbetsformen med kontaktpersonerna kan utvecklas i lugn och ro. Vi kan
undvika otrevliga överraskningar och arbetet
bär god frukt. Barnhemmet i Nepal är nytt,
ett litet embryo, men vi föraktar inte den lilla
begynnelsen för varje barn är kärt och värdefullt för Gud.

RN-arbetet växer
Gud är trofast. Donationerna har vuxit, och
under de senaste månaderna har vi kunnat
kanalisera vår hjälp till flera olika katastrofområden bl a i Irak, Libanon och Myanmar.
Vi har även planerat och startat nya projekt.
Därför vill vi passa på att tacka er alla som
under många års tid stöttat oss trofast och

Det föräldralösa barnets lycka är en egen säng.

även er som är nya stödjare i vårt arbete. Ni
har möjliggjort ett långsiktigt och strukturerat
arbete för många nödställda tillgodo.

Hur väljer vi biståndsmålen?
Behoven är gränslösa, det finns nödställda
överallt i världen i Afrika, Asien, Amerika och
även i Europa. När vi väljer ett mål är det viktigaste kriteriet att ha en tillförlitlig kontakt i
landet. På så sätt kan vi garantera i dessa fattiga länder, även under ostabila omständigheter, att medlen användas på rätt sätt och
att hjälpen når dem som behöver maten allra
mest.

Tack att du hjälper fattiga
genom Ruokkikaa Nälkäiset
organisation!
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