
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

ISIS NEUSTÁLE 
KRADOU, 
ZABÍJÍ A NIČÍ.             
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Ježíš dál 
MILUJE a
OBNOVUJE 
      skrze TEBE.
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      řes 1.2 milionu Iráčanů uteklo do sousedícího Kurdistánů, 
aby unikli masivním popravám, znásilňování a mučení. 
Tyto traumatizované rodiny právě teď žijí v provizorních 
utečeneckých táborech bez adekvátního jídla, přístřeší, 
oblečení a hygieny.

Žila jsem v Íráku se svým 
manželem, dvěma dcerami 
a synem dokud jsme neslyšeli 
že přichází ISIS, aby napadli naší 
vesnici. Sdílí Maha Mattid. 
Měla jsem strach, že mé dcery budou nuceny se stát 
sexuálními otrokyněmi pro vojáky ISIS, a že můj manžel 
a syn budou zavražděni.

Věděla jsem že ISIS donutí žít mou vesnici pod jejich 
pravidly bez jakékoliv svobody – pouze ve strachu. 
Tak jsme vše zanechali a vydali se na dlouhou cestu 
do Erbilu v Kurdistánu, Severním Íráku.

               “Právě teď žijeme jako utečenci ve velice chudých 
                 přelidněných podmínkách, bez adekvátní pitné 
                        vody. "Maha pokračuje: 

Měla jsem strach, že mé dcery budou
nuceny se stát sexuálními otrokyněmi

pro vojáky ISIS, a že můj manžel 
a syn budou zavražděni.

ISIS NEUSTÁLE KRADOU, ZABÍJÍ A NIČÍ.

Ježíš dál
 MILUJE     OBNOVUJE &

        skrze TEBE.
P     ře    ”Přestože žiji ve strašných podmínkách, moje největší potřeba 

je, aby má rodina byla zachráněna. Neskutečně doufám, že se 
jednoho dne budu moci vrátit domů.”

                                                       Paní Johana a její rodina také žijí 
                                                      jako uprchlíci.” Bylo to v noci, kdy 
                                                  ISIS přišli do naší vesnice a my jsme 
                                           věděli, že se k našemu domu dostanou 
                                       do hodiny. Tak jsme vzbudili naše malé 
                                děti a zabalili věci na tři dny a okamžitě utekli.

“Tři hodiny jsme museli čekat na checkpointu poblíž Erbílu 
a lidé se začali tlačit, mysleli si, že je napadne ISIS. Hlídači se 
snažili dostat zástup pod kontrolu, tím že stříleli do vzduchu. 
Moje děti začali plakat a já jsem si v tu chvílli říkala:
”Zemřeme ještě než se tam vůbec dostaneme?”

“Když jsme konečně dojeli do Erbílu uvědomili jsme si, že 
je naše oblečení v tomto počasí nenositelné. Paní Johana 
pokračuje: ”Pitná voda byla špinavá a mé děti z ní byly 
nemocné. Neměli jsme se ani kde vykoupat. Zásoba jídla 
nám vydržela na 2 nebo 3 dny, takže jsme byli často hladoví 
a bez postele se špatně spalo.
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“Myslela jsem si, že dostaneme mezinárodní pomoc a budeme 
se moci brzy vrátit domů, ale žijeme zde jako uprchlíci už měsíce. 
Paní Johana říká smutně.” Snažíme se najít práci, ale jako utečen-
ci v novém městě je to téměř nemožné.”

Rodiny jako paní Johany bojují aby přežily do druhého dne a jsou 
naplněné strachem, sklíčeností . Teď ale díky přátelům jako jsi ty 
je FTH schopné ukázat jim Ježíšovu lásku hmatatelným způsobem.
Tato situace se ani nedá popsat. ”Říká Pete Sumrall,  prezident FTH.”
Ale uprostřed této tmy, svítí Boží světlo díky tolika přátelům a spon-
zorům.” Tvůj dar doručí jídlo Íráckým utečencům v Kurdistánu.

Díky přátelům jako jsi ty je FTH nyní v procesu doručení 100 tun 
nezbytné pomoci íráckým utečencům v Kurdistánu, ale 
potřebujeme poslat ještě dalších 300 tun a nejspíš ještě víc. 
Tato pomoc je přepravována třemi 12 metrovými kontejnery 
a nakrmí 15000 utečenců. Kontejner obsahuje 18 tun fazolí, 
skvělého zdroje bílkovin. K tomu bylo přidáno ještě 20 tun 
bulguru, který byl objednán na místě a dorazil právě včas pro 
spoustu hladových rodin. Druhý kontejner, byl naplněn 
dětskou výživou, zimním oblečením, dekami, olejem 
a dalšími nezbytnostmi. Třetí kontejner, který přijede 
během několika dnů je naplněn dehydratovaným 
zbožím, ovocem, oříšky a bujony na požadavky utečenců.

Náš tým byl rovněž schopen přinést naději a útěchu pro
uprchlíky a sdílel s nimi evangelium. Během tohoto času 
nepředstavitelného utrpení, spousta z nich objevují jak 
dobrý život chutná skvěle, jak Ježíš naplňuje jejich 
nejhlubší potřeby. Díky ti, že to děláš možným!

 

 

  

Bůh používá tvé dary a modlitby 
a dotýká se mnoha lidských životů. 
Takže ti děkuji za tvou neslábnoucí 
podporu. Můžeme Iráckým rodinám 
ukázat, jaký je to pocit prožívat 
plnohodnotný život.

My v organizaci „Krmte hladové“ jsme nad-
šení,  že se s tebou může podělit o vizi na 
nakrmení 125 000 hladových dětí každý den 
v roce 2015 - což je o 25% více než v loňském
roce.  Je to odvážný cíl, ale s Boží pomocí 
a tvojí podporou jsme přesvědčeni, že to 
můžeme naplnit. 

Během let růstu jsme konečně dosáhli 
toho, že máme potřebnou infrastrukturu, 
abychom mohli distribuovat jídlo velkému 
počtu dětí. A teď už jen potřebujeme dosta-
tek finančních prostředků, aby se nakonec 
mohl sen stát skutečností. 

Do toho výborně zapadá náš program 
„Denně plné bříško“. Jsme vděční za přátele 
jako jsi ty a jsme vděční, že jsi součástí této
vize tak, že dáváš pravidelné měsíční dary.

 Staň se součástí vize 
                  v nakrmení  
                    každý den  
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SEVERNÍ KOREA
  Mohli jsme poskyt-
  nout stovky tisíc 
  kilogramů semen 
  sóji zoufalým rodi-
nám žijícím v odlehlých venkovských 
oblastech Severní Koreji, v jedné
z nejvíce znevýhodněných oblastí 
světa. Semena byla zaseta a sklizena 
a rodiny si mohly užívat  plodů  
své práce. 

UGANDA
     Partneři programu 
     „Denně plné bříško“ 
     nám umožnili nakr-
     mit tísíce uprchlíků 
z Demokratické republiky Kongo 
a Jižního Súdánu, kde válka, chudoba 
a sexuální násilí činí život nesnesi-
telným. Díky této podpoře jsme nikdy 
nemuseli poslat pryč hladové dítě. 
Protože ale pro mnoho uprchlíků 
stále přetrvávají obtížné podmínky 
v jejich vlasti, budeme v dohledné 
budoucnosti i nadále poskytovat jídlo 
hladovějícím v Ugandě.

KAMBODŽA
     Bůh si používá pro-
     gram „Denně plné 
     bříško“, kde partneři 
     pomáhají proměnit 
životy dětí v provincii Kampong, dětí, 
které vyrůstaly v národě zatíženém 

BURKINA FASO
     Mohli jsme poskytnout 
     základní pomoc více než  
     2.000 sirotků a ostatním 
     dětem v této oblasti 
ovládané muslimy. V prostředí, kde roste
radikální islám, má organizace „Krmte 
hladové“ jedinečnou příležitost sdílet 
evangelium s mnoha mladými lidmi 
slovem i skutkem. I navzdory nejistotě 
způsobené extrémisty,  máme společně 
s Kristem velký vliv.

FILIPÍNY
     Při nárazech větru 
     235 km/h v roce 2013 
     se přehnal Tajfun Hai-
     yan přes střed Filipín 
a zpustošil je. Tisíce lidí pozabíjel a ještě 
více lidí bylo nezvěstných. Díky podpoře 
organizace “Krmte hladové” jsme mohli 
poskytnout okamžitou pomoc a zachrá-
nit rodiny v Cebu, Leyte a Taclobanu. 
Naším cílem je otevřít v letošním roce 
další jídelní centra programu „Denně 
plné bříško“ pro některé z nejvíce ohro-
žených dětí v centrální části Filipín.

Jsme opravdu 
vděční za tvůj 
soucit s těmi, 

kteří denně 
bojují, aby měli 

dostatek jídla. 
Těšíme se na 

partnerství 
s tebou v roce 

2015, kdy se 
snažíme 

nakrmit 125 000 
dětí denně 

a nechat  mnoho 
dalších poznat 

a pocítit 
plnost života!

   

125 000 dětí 
v roce 2015 

Program „Denně plné bříško“ je jedním 
z nejúčinnějších způsobů, jak zachránit 
děti před hladem. Partneři programu 
„Denně plné bříško“ nám pomáhají 
přesně plánovat budoucnost tím, že 
dávají dary pravidelně každý měsíc. 
A skutečně tak mají trvalý dopad na 
životy mnoha nejchudších a nejpotře-
bnějších obyvatel světa.

Zde je několik příkladů toho, jak par-
tneři programu „Denně plné bříško“ 
mají vliv na rodiny v nouzi v posled-
ních několika letech.

po desítky let ochromující chudobou. 
Miliony lidí hrozně trpěly hladem a nási-
líma rodiče zápasí, aby mohli nakrmit své 
vlastní děti. Prostřednictvím partnerů pro-
gramu „Denně plné bříško“ má nyní mno-
ho mladých Kambodžanů dostatek jídla 
a vidí návrat naděje.
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Počet obyvatel:   35,873,253 (2012)
Etnická skupina:   Baganda, Banyankole, Basoga, 

  Bakiga, Iteso, Langi, a další
Hlavní náboženství:   římsko-katolické
Začátek programu:   2007
Potravinových stanic:   30
Celkem nakrmených:   29,880

Zaměřeno na
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1.  Brazílie
2.   Burkina Faso
3.  Burundi
4.  Kambodža
5.  Čína
6.  Kolumbie
7.  Haiti
8.  Keňa

9.  Lesotho
10.  Libérie
11.  Mongolsko
12.  Malawi
13.  Nikaragua
14.  Severní Korea
15.  Peru 
16.  Rumunsko

17.  Jižní Súdán 
18.  Sri Lanka
19.  Thajsko
20.  Uganda
21.  Zimbabwe

 

Program „Denně plné bříško“ 
pomáhá dětem v těchto 
zemích vědět, že život 
v plnosti se žije dobře. 

Tvoje pravidelná měsíční podpora 
programu „Denně plné bříško“ 
nám nadále pomůže zajišťovat 
fyzické, duchovní a emocionální 
potřeby dětí. Děkuji ti!

Pomoc jídlem v progamu „Denně plné bříško“
V našem programu „Denně plné bříško“ stojí jídlo pro jedno 
dítě na celý měsíc od 40,- do 150,- Kč, což je jeden z nejúči-
nnějších způsobů, jak podpořit hladové děti po celém světě. 
Nejenže dítě v programu „Denně plné bříško“ dostane jídlo, 
ale tento program také pomáhá chlapcům a dívkám získat 
vzdělání, čímž mají naději na lepší a jasnější budoucnost. 

Prostřednictvím našich každodenních potravinových pro-
gramů a sítě místních pastorů a církví nám program „Denně 
plné bříško“ také pomáhá poskytovat duchovní 
potravu pro tyto děti,  jejich rodiny a  komunity, 
aby poznali, jak dobré je žít život v plnosti. 
Jsme velmi nadšeni touto příležitostí 
vidět 125 000 dětí nakrmených 
prostřednictvím naší 
společné práce. 

Tvá pravidelná měsíční podpora  programu „Denně plné 
bříško“ nám dává jistotu vědět, že budeme moci i nadále 
naplňovat fyzické, duchovní a emocionální potřeby dětí, 
včetně těch z níže uvedených zemí.

Děkujeme ti, že jsi tady pro tyto děti, které potřebují vědět, 
jak dobře se žije život v plnosti. Tvoje měsíční podpora pro-
střednictvím organizace „Krmte hladové“ znamená hodně 
pro ty, kteří mají tak málo, a  nám to pomůže poskytnout
jim jídlo na dnešek a naději pro zítřek.
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Drahý příteli,
 

do nedávna spoustu rodin v Iráku žilo podobné životy 
jako ty a já.

Rodiče chodili do práce, nakupovali, posílali své děti do 
škol a navštěvovali v neděli bohoslužby. Slavili narozeniny 
a žili společenským životem se svými přáteli, příbuznými 
a sousedy. Milovali své domovy a pracovali tvrdě na svých životech.

Právě teď  tito samí lidé, žijí jako utečenci v bídě. Odloučeni od těch, které milují. Nic už není 
“normální”. Není žádných jistot.

Neví co dnes budou jíst. Neví jestli se jejich děti, nebo vnoučata uzdraví. Netuší kdy zkončí 
terorizmus ze strany ISIS – a jestli vůbec kdy zkončí. Neví jestli se kdy dostanou zpátky domů.

Pak jsou zde ničivé vzpomínky na horory, které viděli... a na lidi, které znali, milovali, kteří byli 
znásilňováni a zabíjeni vůbec nepředstavitelnými způsoby. A tak jak přicházejí další utečenci 
každý den, tím víc a víc se vynořují srdce rvoucí zprávy o útocích ISIS.

Útoky ISIS zdaleka nekončí... a další a další nevinní lidé umírají a přicházejí o domovy 
v nadcházejících dnech.

Toto je důvod proč musíme udělat vše, abychom pomohli. A to co jsme byli doposud 
schopni zabezpečit – s čím jsi ty pomohl – má vliv na spoustu životů.

Každé jídlo... každá deka... každá kojenecká láhev jsou odpovědí na tuto enormní krizi.

Díky ti za neskutečnou štědrost. A prosím nepřestávej se modlit za všechny nevinné oběti 
ISIS – speciálně za Irácké uprchlíky - a za konec násilí.

                          

                                                     Protože plný život chutná skvěle.

Dopis od Pete pro tebe

Pete Sumrall
President

   

Navštivte nás na Facebooku
facebook.com/krmtehladove

Navštivte nás na Twitteru
twitter.com/FeedTheHungry

Podívejte se na videa na YouTube
youtube.com/FeedTheHungryUSA

Feed The Hungry, 
nadační fond 
Krmte hladové
P. O. Box 49
158 00 Praha 5
www.krmtehladove.cz

Co jsme
uprchlíkům

 byli schopní
poskytnout,
co jsi nám ty

 pomohl
zajistit,

doopravdy
zachraňuje

konkrétní
lidské životy.


