Israel tarvitsee
apua!

Vedenpuhdistuslaitteita Japaniin!
Japanissa on valtava tarve puhtaasta vedestä. Ruokkikaa
Nälkäiset on lähettänyt Air
Mobile Rescuer vedenpuhdistuslaitteita maanjäristysalueelle.
Yksi
laite pystyy pumppaamaan juomakelpoista vettä 500 ihmisen
päivittäiseen
tarpeeseen. Juuri
saamamme
tiedon mukaan tiimi
on
onnellisesti
palannut Japanista. Tiimiläiset
jakoivat laitteita
kaupunkeihin ja
kyliin, kouluttivat
paikallisia käyttämään niitä ja
nyt 10 laitetta
on toiminnassa.
Kolmen
viikon
kuluttua
tiimi
lähtee
takaisin
mukanaan
uusia puhdistuslaitteita. Auta meitä
antamaan
puhdasta vettä mahdollisimman monille
Japanissa!
”Minun oli jano, ja te
annoitte minulle juotavaa...” (Matt 25:35)

RN-ruokalasti
Liberiaan
Grand Bassaan. Yhteensä 271
000 ruoka-annosta sisältävä lasti
on matkalla 20 eri orpokotiin.

Ruokajako
Sambiassa jatkuu
Lähes miljoona vihannesateriaa matkalla Lusakaan, Sambian
pääkaupunkiin.

Yhdessä Feeding the Nations
päätoimiston kanssa Ruokkikaa
Nälkäiset jakaaa Sambiassa kaksi ateriaa päivässä 6200 lapselle.
Ruoanjako tapahtuu 18 kristillisessä koulussa ja orpokodissa.
Tällä lastillisella ruokitaan orpoja

Kari Niemi
puheenjohtaja

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,12 e) 0600-10985 (9,93 e)

Lahjoitustili 800010-2037233

Jerusalemista
kontaktihenkilöltämme saadun raportin mukaan reilu vuosi
sitten 123 500 ihmistä eli köyhyydessä ja
avuntarvitsijoiden
määrä on edelleen
kasvanut.
Köyhien
perheiden
määrän kerrotaan nousseen
25%, yhteensä 850 300
lasta
elää
köyhyysrajan alapuolella. Ikävä
tosiasia on
se, että laman myötä
viime
vuosien aikana myös
useiden
järjestöjen antama humanitaarinen
apu on tyrehtynyt.
Ruokkikaa
Nälkäiset on
mukana pääsiäistapahtumassa jossa
Israelin vähäosaisille
jaetaan ruoka-apua.
Suunnitteilla
on
säännöllisen ruokaavun jakaminen Israelissa. Viitenumero
Israelin auttamiseksi on
1177.
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pitkään. Sinun säännöllinen tukesi tekee ruoanjaon näille tuhansille pienille
mahdolliseksi. Suuri kiitos!

E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi
www.ruokkikaanalkaiset.fi
Ruokkikaa Nälkäiset
ry. Korkeemäenkatu 16 B 6,
37100 NOKIA, puh. 045-319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
PL 845, 20101 Turku, Puh: 02-251 2150, fax: 02-251 2160,

”En koskaan ajattele olevani vastuussa suurista ihmisjoukoista. Autan
yhtä ihmistä. Voin rakastaa yhtä kerrallaan, voin ruokkia yhden kerralla...
vain sen yhden. Aloita sinäkin niinkuin minä. Päätin auttaa yhtä - ehkä
jos en olisi auttanut sitä yhtä ihmistä, en olisi koskaan auttanut 42 000. ”

Ruokkikaa Nälkäiset ry.

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!

Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn.

-Äiti Teresa-

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn
och gatans människor i centrala Moskva. Man för också
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner
fungerar en lokal Word of Life-församling. Ett team från
församlingen besöker barnhemmet varje vecka och för
mat, kläder och leksaker till barnen.

Katso Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön RUOKAA JA TOIVOA- ohjelmat TV7
kanavalla joka toinen torstai klo 18.45. Näet välähdyksiä kentältä eri puolilta
maailmaa.

Port Payé
Finlande

Kenia 2011

115 285

Antamiseen kuluu
vain minuutti mutta
se saa aikaan
mittaamattomia
tuloksia!

Rysslands
utslagna väntar
på din hjälp!

Kiitos lahjastasi kaikkein
köyhimmille!
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
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TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare
Käytäthän viitenumeroa (4242) maksaessasi!
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