LEDEN 2009
HAITI – DĚTI BEZ RODIČŮ BEZCÍLNĚ BLOUDÍ ULICEMI
Drahý příteli,
Asi jsi slyšel a sleduješ ve zprávách o ničivém a vražedném zemětřesení na Haiti.
Již v tuto chvíli pomáháme na dvou místech, která již od minulého roku na Haiti
podporujeme, a které navštívil americký ředitel FTH Stefan Radelich v roce 2009.
Jedním místem byl sirotčinec pro opuštěné děti umístěný ve veřejné nemocnici v
Port-au-Prince. Podle posledních nepotvrzených zpráv se celá nemocnice zřítila.
Česká pobočka FTH právě nyní odesílá první milion korun na pomoc postiženým.
Stefan Radelich odlétá spolu s Lamarem Austinem na Haiti tuto neděli, aby na místě
koordinovali naší pomoc a povzbudili pastory a místní věřící v jejich srdcervoucím
úsilí pomoci lidem kolem sebe. Přitom oni sami byli často těžce postiženi zemětřesením.
FTH již v tuto chvíli nakupuje krizovou pomoc ve vedlejší Dominikánské republice
a naše nákladní vozy míří do Haiti. Současně se první kontejnery vydaly z našeho
centrálního skladu v South Bendu přes Miami do Port-au-Prince a na cestu tak vyráží
dalších 100 tun pomoci. Tím do posledního vyprázdníme náš pohotovostní sklad a další pomoc budeme muset nakupovat částečně na Haiti a částečně ve vedlejší Dominikánské Republice. Zřizujeme současně distribuční sklad 45 minut od hlavního města,
odkud vše budou naši ředitelé od neděle na místě koordinovat.
Nutně potřebujeme vaší pomoc! Vaše štědrá podpora nám pomůže poskytnout přeživším
balíčky se základními potřebami:
- základní potraviny
- přikrývky
- pitná voda
- hrnce na vaření
- plachty na vytvoření nouzového přístřešku
Za 1.000,- Kč jsme v tuto chvíli schopní zajistit 150 kg krizové pomoci.
Za 6.000,- Kč zajistíme jednu TUNU krizové pomoci.
Pokud chcete pomoci dětem a rodinám, které na Haiti přišly o veškerý majetek,
zašlete svůj dar s variabilním symbolem 1001 na účet FTH SR
26 22 70 14 92 / 1100 - Tatrabanka Bratislava.
Více informací, fotografie a brzy i video najdete na www.krmtehladove.cz
Za postižené na Haiti
Daniel Skokan

PS: Tvá rychlá reakce nám dá možnost rychle pomáhat. Děkuji!
Více informací o projektech Krmte hladové, Denně plné bříško i možnost přihlásit
se k pravidelným darům a odběru zpravodaje na adrese:
FEED THE HUNGRY, nadační fond KRMTE HLADOVÉ, P.O.Box 17, 814 99 Bratislava,
email: ucetni@krmtehladove.cz, tel. +420 607 186 282, www.krmtehladove.cz
Pokud výše vybraných darů dosáhne požadované částky, budou přebytečné prostředky
použity pro jiné programy Krmení hladových.

