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Dumnezeu poartă de grijă
„Pâinea” cea de toate zilele
Pentru oamenii malgași, pâinea cea de toate zilele înseamnă orezul. Oamenii mânâncă orez de
2-3 ori pe zi, este hrana de bază iar dacă aceasta lipsește, în general ei suferă de foame. Toată
această perioadă de criză a adus populația într-o situație și mai dificilă ca până acum. Dacă oamenii
erau săraci înainte, acum sunt și mai săraci. Zilele trecute am întâlnit câteva persoane cunoscute și
am rămas uimită să văd cât de slabi erau ceea ce înseamnă automat că oamenii nu mai au mâncare
ca înainte. În următoarele zile am pregătit câțiva saci de orez și am vizitat familiile copiilor din
proiectul educațional și nu numai, oameni cu nevoi mari și pentru care câteva zeci de kilograme de
orez face o mare diferență. Familia din imagine este formată din aprox 13 persoane, 4 copii orfani
și alți 2 fără tată. Bunica copiilor orfani și fiica acesteia îngrijesc în mare parte de familie, bunicul
fiind foarte bolnav și foarte rar îngrijește de copii. Cei mai mari ajută când nu sunt la școală și au
un pic de timp liber. Toți locuiesc într-o baraca construită din lemn pe un teren care nu e al lor, dar
visează ca într-o zi să aibe terenul lor pe care pot să își mute „căsuța”. Oricine poate ajuta ca acest
vis să devină realitate. Pentru urmatoarea perioadă voi continua să ofer orez periodic câtorva
familii și să mă rog ca Dumnezeu să hrănească aceste suflete și fizic dar și spiritual.
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Un zâmbet pentru un copil - o haină nouă
Deoarece copiii mai au încă un trimestru de școală și curând vine și sezonul rece aici, am
cumpărat, sortat și pregătit un balot de haine, făcând posibil ca apoximativ 100 de copii să
primească cel puțin un rând de haine. Toată această perioadă de criză a provocat lipsuri mari pentru
oameni, foarte mulți dintre ei abia dacă au bani pentru mâncare, hainele sau alte lucruri fiind prea
puțin importante. În special pentru copiii din sate viața e mai grea, resursele fiind mai puține, prin
urmare aceste haine urmează a fi distribuite în special pentru copiii din satul Manandona dar nu
numai. Am ocazia să mă întâlnesc cu copiii de fiecare dată când avem școala biblică și îmi dau
seama că cei mai mulți dintre copii nu au o situație ușoară, starea în care să află hainele lor îmi
arată mult acest fapt și mă îndeamnă totodată să nu fiu nepăsătoare ci să îmi aduc aportul în măsura
în care pot. O parte din aceste haine au ajuns deja la copiii din proiectul educațional, de la care am
primit primele zâmbete.
Vă mulțumesc tuturor celor care vă implicați în a face viața unui copil mai frumoasă!

Motive de mulțumire și rugăciune:
- bunul mers al cabinetului medical și progresul în această lucrare
- am nevoie de susținere în rugăciune pentru munca pe care o depun în a „construi” un curs
pentru învățătorii pentru copii și traducerea lui în limba malgașă
- înțelepciune în a ajuta oamenii într-un mod cât mai eficient pe termen lung
Vă mulțumesc din inimă pentru grija pe care o arătați față de mine și lucrarea din Madagascar și
mă rog ca Dumnezeu să se îngrijească de toate nevoile voastre și să răsplătească sacrificiul vostru
și aici și în veșnicie!
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Dacă doriți să vă implicați financiar în această lucrare o puteți face în
felul următor:
1. Transfer bancar
APME - SWIFT CODE: BTRLRO22
RON: RO20 BTRL RONC RT00 G897 1802
EUR: RO32 BTRL EURC RT00 G897 1801
USD: RO45 BTRL USDC RT00 G897 1802
GBP: RO97 BTRL GBPC RT00 G897 1801
2. Online prin PayPal : www.apme.ro/doneaza/

Vă rog să menționați la fiecare donație: pentru Denisa Moldovan
denisa.moldovan@interchange.ro
Denisa Moldovan

„Căci pentru

mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig.”
Filipeni 1:21

