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”Hvad skal vi spise i da
– Tomme tallerkner!
Det er situationen
for mange familier
i Afrika. Du kan
bekæmpe sult!

Ingen børn bør sulte!
Tørke, krig og fattigdom
tvinger voksne og børn
på flugt. Mange er i fare
for at dø af sult. Det er
hverdag for uhyggeligt
mange mennesker i
bl.a. Yemen, Sydsudan,
Somalia, Kenya og
Uganda.

DIN STØTTE
ER VIGTIG!

Støt via MobilePay 5060 4840
S
eeller overfør din gave via netbank konto 0890 1069957

FLUGT og SULT

Det lykkedes Malis at flygte fra Sydsudan til Bidi Bidi flygtningelejren i Uganda sammen
med 15 familiemedlemmer – de fleste af dem børn, som har mistet deres forældre.
Malis fortæller:
”Vi flygtede, da kampene nåede vores hjem. De voldtog og myrdede civile. De ville
have slået os ihjel. Vi skyndte os afsted uden nogen af vores ejendele. Der er mere
trygt her i lejren, men der er ikke nok mad og vand, og vi kæmper hver dag for at få
noget at spise, så vi kan overleve.”
ADRA hjælper mennesker som Malis og hans familie, der er i akut nød. Vi uddeler mad
og nødrationer i flygtningelejre.
Vi arbejder også med at afhjælpe sult på langt sigt for eksempel ved at etablere grøntsagshaver og udvikle mere bæredygtige dyrkningsmetoder i områder, hvor familier er
særligt udsatte.

DIN gave er med til at ændre dårligt til godt!
I denne verden er du kun et menneske, men for ét menneske,
kan du betyde en verden til forskel...

Pengene rækker langt

på, hvad der skal til ...
– her er nogle eksempler
NEJ TIL SULT

Giv 50 kr.

SULT – Rose Achilla har 12 børnebørn, som
hun må sørge for. Hendes egne børn er døde.

så en familie kan
få mad i en uge

Giv 130 kr.

SULT kan bekæmpes. Hjælp til selvhjælp
holder sulten borte.

så to familier kan
få grøntsagsfrø

SULT kan bekæmpes – giv en avlsged.

DU kan ændre verden – ét liv ad gangen

Støt via MobilePay 5060 4840
eller overfør din gave via netbank konto 0890 1069957
Din støtte er ikke øremærket, men hjælper hvor behovet og mulighederne er størst.

så en familie kan
få en avlsged
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Giv 335 kr.

