ADVENTISTKIRKENS NØDHJÆLP 2018

Børn i Yemen

SULTER
STØT NU!

MobilePay 86080
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Den glemte krig i Yemen kaster
landet ud i totalt kaos

Krigen har skabt den værst tænkelige menneskeskabte katastrofe med ufattelige lidelser for
civilbefolkningen. Uskyldige børn er fanget i en
grusom borgerkrig, der stort set er ignoreret af
omverdenen.
Der er mangel på mad og medicin overalt
i Yemen. Børn og voksne dør af sult og kolera.
Underernærede børn har et svækket immunforsvar. Mere end 1 mio. børn og voksne er
smittet med kolera.

Du kan lindre lidelserne for et barn i Yemen
Støt via MobilePay 86080
eller overfør din gave via netbank
konto 4440 4260262459

”Du skal elske din næste som dig selv“
– for din næste er ligesom dig!
Det bibelske princip om at elske andre er grundlaget for ADRAs arbejde. Næstekærlighed og respekt for det enkelte menneske. Vi ændrer verden – ét liv ad gangen...
HJÆLPEAKTION er Adventistkirkens indsamling, som hvert år gennem 110 år har
samlet penge ind til nødlidende. De indsamlede penge formidles gennem ADRA, som
er Adventistkirkens internationale nødhjælps- og udviklingsorganisation. Vi tilstræber til
enhver tid at bruge vores midler der, hvor de gør mest gavn. ADRA støtter og driver
projekter i mere end 130 lande.

Fordeling af midlerne i
ADRA Danmark 2017
Læs mere om Hjælpeaktion og
ADRAs arbejde på www.adra.dk

Nødhjælp 60%
Udvikling 32%
Administration 5%
Fundraising og
kommunikation 3%

Dit bidrag
rækker langt
:
– her er nogle eksempler

50

kr.

... giver mad til et barn i
Yemen i to uger.

300

kr.

500

kr.

... giver en familie
1 hane og 4 høner, så de
kan få æg og kyllinger.

Læs mere på

hjælpeaktion.dk

Støt via MobilePay 86080
eller overfør din gave via netbank konto 4440 4260262459
Din støtte er ikke øremærket, men hjælper hvor behovet og mulighederne er størst.
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... giver en hel familie
mad og basale hygiejneprodukter i en måned.

