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Sommar kan betyda skönt väder, semester och tid att träffa familj och vänner. 

Men för alla oss på Mercy Ships – och för barnen vi hjälper – kan sommaren vara den svåraste tiden på 
året. Gåvor brukar minska dramatiskt under juni, juli och augusti. Vi är i behov, även under sommaren, 
till gåvor som förser med livsförvandlande medicinsk vård till barn som Isabelle, som hade en stor och 
smärtsam tumör i ansiktet.

Behov som Isabells tar ingen semester. Det är ditt fortsatta stöd även över sommaren som förser med 
livsavgörande kirurgiska ingrepp för de som behöver. Stort tack för ditt stöd!

Du kan hjälpa ett barn som Isabelle. Isabelle var lycklig. Hon gick till skolan och hade vänner. 
Plötsligt föll hela hennes värld samman.
Det startade som tandvärk. Men värken och svullnaden slutade inte växa. En tumör tog över hennes 
ansikte. Det fanns ingen tillgång till läkare som kunde hjälpa henne. Hon kände sig hopplös. Kvällen då 
Isabelle satt tillsammans med sin familj i deras lilla hydda och hörde på radion om Mercy Ships förvandlade 
hennes liv. På detta sätt svarade Gud på denna flickas bön.

Isabelle och hennes familj vandrade två dagar och färdades ytterligare en dag med buss. Slutligen kunde de 
skymta sjukhusfartyget som kom att rädda hennes liv.

Isabelle behövde ett antal komplicerade operationer för att ta bort tumören och återskapa hennes ansikte. 
Bara två veckor efter den sista operationen, kunde hon åka hem. Hon är nu tillbaka i skolan och är frisk och lycklig.

Många mer barn väntar på samma möjlighet. Ditt stöd under denna sommaren kan rädda ett barns liv!

Tomas Fransson 
Sverigechef, Mercy Ships
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P.S. Gå till www.mercyships.se och se vår nya hemsida!
(Isabelle, efter)


