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Ropet från Mugara Burundi
Vi ber er hjälp oss, hjälp oss, än en gång ropar vi hjälp oss!
Flera hundra tusen som 1972 flydde till Tanzania undan det blodiga inbördeskriget tvingas återvända till en mycket osäker framtid.
Nu finns mer än 200 000 återvändande flyktingar i Mugara-området, som sedan
2008 förts tillbaka från grannländerna, Tanzania och Kongo.
Flyktingarna saknar mat, rent vatten, pengar till sjukvård och medicin.
De värst drabbade är som alltid barnen, som riskerar att dö eller drabbas av
kroniska hälsoproblem.
Många har ingen bostad, inget arbete, ingen mark att odla, så de kan producera
egen mat. ”Många går bara och väntar på svältdöden”

Av alla medel som kommer in, går 100 % direkt till arbetet i Burundi.

För ca 50 kronor ger du en person rent vatten livet ut!
För ca 150 kronor ger du en person mat en hel månad!
Sänd din gåva till Bankgiro 473-1584
Burundi-Hjälpens Swish-nummer är 123 667 26 38.
Ladda ner Swish-appen i din smartphone, och uppge numret ovan.
Din gåva gör skillnad!
Kontakt:
Burundi-Hjälpen,
Betania Rudskoga, Pl 2182,
681 96 Kristinehamn

Fakta om Burundi
– Ett land mindre än Småland med
över 10,5 milj. innevånare.
– En stat i Östafrika gränsar till
Kongo, Rwanda och Tanzania.
– President sedan 2005 Pierre
Nkurunziza.
– Medelålder 16,7 år (2009)
medellivslängd 48,5 år (2005)

Tel: +46(0)70 233 79 41
Mail: burundihjalpen@hotmail.com
www.burundihjalpen.se

Vi vill hjälpa!
– 100 000-tals människor saknar
mat, vatten, medicin, bostad och
mark. Har ingen möjlighet att
själva försörja sig.
– De ska nu bygga upp sitt liv för
3:dje och 4:e gången sedan 1972
– Vi vill göra allt vi kan för att lindra
nöden.

Swish-nummer 123 667 26 38

– kan det vara i form av mat, rent vatten, skollokaler
eller medicin till en människa i Burundi.
– när vi kan ge människor i nöd ett bättre liv är det
alltid tack vare sådana som Du.

Vad gör Burundi-Hjälpen?
Matutdelning till svältande
Från starten i okt. 2009 har mat för mer än 1,7 milj. kr
delats ut. Utdelningen görs när medel kommer från
våra gåvogivare. Ris och bönor i ransoner på 2 kg per
person och vecka, ges vid varje utdelningstillfälle.
Sjukvård
Burundi-Hjälpen går in med stöd till sjukvården i
Mugara, för att så många som möjligt ska få hjälp.
Staten har i området ett sjukhus och sex kliniker.
2011 utrustade Burundi-Hjälpen fyra nybyggda kliniker,
som byggts med BB och 15 vårdplatser i varje klinik.
Församlingen hade 3 kliniker tidigare och ansvarar nu
för 7 kliniker i området.
Vatten
Vattenfrågan är ett stort problem, tyfoidfeber och
sjukdomar beroende på förorenat vatten tar många liv.
Det är svårt att över huvudtaget få tag på vatten.
Burundi-Hjälpen stöder vattenprojekt som ger många
människor rent vatten i Mugara-området.
Rent vatten, förbättrar hälsoläget avsevärt.
Skolor
Skolsituationen för barn och ungdom är mycket svår.
De återkomna flyktingarnas barn och ungdomar har
fördubblat elevantalet. Skolorna kan inte ta emot alla.
Burundi-Hjälpen är med i arbetet att bygga skollokaler.
Arbetstillfällen
Arbetet leds av människor med yrkeskunskap och
utbildning från området. Mat och allt material köps in
i landet och arbetet ger de återvändande flyktingarna
arbete och möjlighet att underlätta sin situation.
Teamarbete
Vår samarbetspartner församlingen i Mugara, är på
plats i hela området och ser till att familjer och barn
får mat, medicin och vård med de medel vi kan
förmedla från våra gåvogivare.
Att medverka i Burundi-Hjälpen är ett sätt
att sprida ljus. Din gåva, ditt stöd, ger de
utblottade och svältande flyktingarna en
ljusare livssituation.
Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.

När jag såg vattenprojektet blev jag glad!
Det var välplanerat och välbyggt – och i mina ögon var
vattentankarna vackra. Och tänk vad välbehövligt!
Att få tillgång till rent vatten så nära sitt hus gör livet
både enklare och bättre. När jag stod vid den tredje av
vattentankarna och fick projektet presenterat i siffror
gjorde jag ett snabbt överslag.
Tänk att för mindre än en 50-lapp får en medmänniska tillgång till vatten
under överskådlig framtid! Du och jag kan knappt ta varsin kopp kaffe på
ett trendigt café för den summan. Så billigt – och så livsförvandlande.
Bra jobbat, Burundihjälpen!
Be blessed
Gunnar Swahn
Missionsansvarig i Filadelfiaförsamlingen Stockholm
Vi möts av bilder på svältande barn och människor så fort vi slår på TV:n eller
öppnar en tidning. Bilder vi ärligt talat helst vill undvika att se.

Idag är medias fokus vänt åt ett annat håll men
DEN HUMANITÄRA KATASTROFEN FÖR DE
ÅTERFÖRDA FLYKTINGARNA I BURUNDI ÄR INTE ÖVER!
Av mer än 203 000 återkomna flyktingar i Mugara-området i Burundi är 65 000
i akut behov av hjälp med bostäder, mat, rent vatten och medicin.
Människor dör varje dag i svåra umbäranden!

GÅVAN TILL SVÄLTANDE FLYKTINGAR I BURUNDI GÖR SKILLNAD!

Sänd din gåva till Bankgiro 473-1584
Burundi-Hjälpens Swish-nummer är 123 667 26 38.

