
dansk engelsk swahili

Kylling chicken  nyama ya kuku

Okse kød beef meet  nyama ya kusaga

Gede kød goat meat nyama ya mbuzi  

Fisk fish  samaki   

Majs corn    mahindi   

Majs mel corn flour unga wa mahindi   

Poleret majs polished corn mahindi ya kukoboa

Ris rice mchele   

Kartofler potatoes viazi

Bønner beans maharage  

Søde Katofler sweet  potatoes viazi vitamu  

Bananer banana ndizi

Spinat spinach chainizi

Grøn peber green pepper pilipili hoho 

Gulerødder carrots karoti 

Kål cabbage kabichi 

Tomater tomatoes nyanya

Løg onion vitunguu

Madolie cooking oil mafuta ya kupikia

Salt salt chumvi

Te tea majani ya chai

Kaffe coffee kahawa

Peber pepper pilipili manga

Sukker sugar Sukari

Mad til  en familie

Food for one family

Chakula cha famil ia moja.

tsh

Majs mel 1.kg Corn flour 1.kg Unga kilo 1500

Små fisk Small fish Dagaa fungu 1000

Tomater Tomatoes Nyanya 500

Løg Onion Kitunguu 500

Kål Cabbage Kabichi 1000

Olie Oil Mafuta 1000

Trækul Charcoal Mkaa 2000

Madkurve til Østafrika 

I disse tider, hvor vi alle er berørt af coronavirussen på den ene eller den anden måde, må vi huske at det ikke er alle 

steder i verden, at regeringen passer på befolkningen og de små virksomheder som her. Her får virksomhederne 

hjælpepakker og befolkningen kan få fuld løn under hjemsendelse, men sådan er det ikke andre steder. I Afrika får 

befolkningen ingen hjælp. Der er ingen lønkompensation, ingen støtte til virksomhederne og intet sikkerhedsnet. 

Alligevel bliver befolkningerne sendt hjem, de får forbud mod at gå ud, forbud mod at samles og forbud mod at 

bevæge sig i samfundet i bestemte tidsrum. Dette har meget store konsekvenser. De små virksomheder har ingen 

kunder og må lukke, de lokale får ingen løn og i yderste konsekvens sulter mange familier.  

Derfor beder vi om donationer, store som små. De penge, du donerer, går ubeskåret videre til de, som har allermest 

brug for det.  

Pengene går til at støtte de små virksomheder i Østafrika. Vi vil give dem muligheden for at få solgt deres varer. De 

penge, du giver, bliver nemlig investeret i at indkøbe madkurve hos de lokale virksomheder i Østafrika. Madkurvene 

doneres herefter til lokalbefolkningen, som har hårdt brug for det. På denne måde, hjælper vi de små virksomheder 

med at tjene penge, og befolkningen får mad.    

VI har brug for din hjælp! Hvis du vil hjælpe kan du sende penge til MobilePay nr. 60284 eller overføre til vores konto 

i Merkur 8401 1098146. 

Husk, selv meget små beløb for os gør en stor forskel.  

Et måltid til en familie på 5 koster mellem 20 -70 kr. 

Herunder kan du se eksempler på, hvilke varer vi kan købe for de penge, du giver:  

 

 

 

 


