2018’DE NASIL BİRLİKTE
AÇLIKLA SAVAŞMAYA
YARDIM ETTİK

ShareTheMeal: 2018’de sizin etkiniz

BIRLIKTE, GLOBAL AÇLIK ILE
SAVAŞMAYA YARDIM ETTIK.
2018, ortalama bir yıl değildi; dünyayı değiştiriciydi. Bu sizin
sayenizde, 182 ülkeden 1.299.667 kişiden oluşan topluluğumuzla
birlikte, açlıkla mücadeleye yardımcı olmak için bir araya
gelmenizle oldu.

Dünyanın her köşesinden, siz ihtiyacı olan insanlarla
11.321.483 öğün paylaştınız. Bu her 3 saniyede 1 öğünden
daha fazla.
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BIRLIKTE, THE TABLE’A GELDIK.
Geçen yıl, The Table lansmanıyla daha şeffaf ve yenilikçi paylaşımlar yaptık.
9.059 abone aylık bağış topluluğumuza katıldı ve bir veri yönetimi platformu olan SCOPE, üyelerimizi gerçek ailelerle sanal olarak eşleştirmemizi sağladı. Özel hikayeler ve kişiselleştirilmiş güncellemeler, The Table üyelerine
ailelerin,onların katkılarıyla, neler satın alabilecekleri hakkında fikir verdi.

BIRLIKTE, BAŞKALARINI AÇLIKLA SAVAŞMALARI IÇIN YÜREKLENDIRDIK.
Geçen yıl sadece yemekler paylaşmadık, ayrıca arkadaşlarımızı, aileleri ve
takipçilerimizi açlık mücadelesinde bize katılmaya teşvik ettik. Geçmiş yıllardan ekipler meydan okumalar yapmaya devam etti ve 2.849 yeni takım
oluşturuldu. Çiftler düğün konuklarına yemeklerini paylaşmaları için ilham
veren takımlar oluştururken, koşu grupları katkıda bulunmanın bir yolu
olarak takımlar oluşturdular ve blogcular takipçilerinden de paylaşmalarını
istedi.
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BIRLIKTE, KRIZDEKI ÜLKELERE YARDIM ETTİK.
Açlık oranı artmaya devam ettikçe - dünya çapında 821 milyon insan
aç - paylaşılan öğünler daha da anlamlı oluyor. Dünya Gıda Programı
ile birlikte, krizdeki insanların yiyeceğe ulaştığından emin oluyoruz,
ancak aynı zamanda insanların ve toplulukların geleceğine de yatırım yapıyoruz. Geçen yıl 12’den fazla ülkeden insana ulaştık, okul
yemekleri, ayni yemekler, e-kuponlar ve nakit yardımı sağladık.

Birlikte, acil durumlara hızlıca cevap verdik.
YEMEN dünyanın en büyük açlık krizi ile yüzleşirken,ilk olarak 1.250
aileye 3 ay boyunca yiyecek sağlama hedefi başlattık. Daha sonra
yemek için insani yardıma dayanan aileleri desteklemeye devam etmek için ikinci bir hedef başlattık.

Afrika’daki en büyük mülteci nüfusu, kendi ülkelerinde sürmekte olan
şiddetten kaçan Güney Sudanlıların sayısından dolayı, UGANDA’DA
yaşamaktadır. Birlikte, 9,000 Güney Sudanlı mülteciye 1 ay boyunca
yiyecek sağlayarak öğün paylaştık.

Eylül 2018’de, yıkıcı bir deprem ve tsunami ENDONEZYA’NIN Palu
bölgesini vurdu.Bu olağandışı hava olaylarının ardından teknik destek sağladık.

Birlikte, toplulukların güçlenmesine yardım ettik.

Birlikte, mültecilere teselli sağladık.
Ağustos 2017’deki şiddet olayları, 900.000’den fazla Rohingya vatandaşını BANGLADEŞ’E kaçmaya zorladı. Dünyanın en büyük mülteci
kampı olan Cox’un Pazarına geldiklerinde, hayat kurtarıcı beslenmeye sahip olduğundan emin olmak için öğünler paylaştık. Pirinç,
mercimek ve bitkisel yağ gibi ayni yiyecek sağlayarak 2018 boyunca öğün paylaşmaya devam ettik. Ayrıca, e-kuponların kullanımını
da arttırdık, böylece bu mülteciler kendi yiyeceklerini satın alma
yetkisine sahip oldular.

Suriye krizinin sekizinci yılında, en savunmasızlarla, öğün paylaşmaya
devam ettik. Krizin hem Suriye hem de Lübnan halkını etkilediği LÜBNAN’DA, 1 yıl boyunca 7.000 Suriyeli ve Lübnanlı çocuğa okul yemeği
sağlama hedefimiz doğrultusunda çalıştık.
İnsani durum FILISTIN’DE geçen yıl boyunca daha da kötüleştikçe, en
savunmasız Filistinli çocuklara yardım etmek için öğünler paylaştık. Ardından, gıda güvensizliğinin en yüksek olduğu Gazze’de 1 yıl boyunca
1.600 çocuğu beslemeyi hedefledik. Paylaşılan öğünler, ailelere ayni
yiyecek ve e-kupon sağladı, böylece kendi yiyecekleri için alışveriş yapabildiler.

BİRLİKTE, 2018’DE
DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİK.
BU YIL, HAYDİ DAHA
FAZLASINI YAPALIM.
Birlikte, geçen yıl küresel açlıkla savaşmaya yardımcı olduk. Çabalarımız birçok yönden şekillendi Times Square’deki bir ShareTheMeal ilan panosundan, The Table aracılığıyla üyelerle aileleri birbirine
bağlamaya kadar. Küçük ve büyük yaptığımız her
şey, açlığın olmadığı bir dünya vizyonumuza ulaşmak içindi. Ve bu yıl, daha fazlasını yapmaya hazırız.
Birlikte açlığı sona erdirebiliriz.

