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Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

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

Kari Niemi Päivi Sarjasto 
puheenjohtaja koordinaattori

Vedenpuhdistus-
laitteita Japaniin!
Japanissa on valtava tarve puh-
taasta vedestä. Ruokkikaa 
Nälkäiset on lähettänyt Air 
Mobile Rescuer veden-
puhdistuslaitteita maan-
järistysalueelle. Yksi 
laite pystyy pumppaa-
maan juomakelpois-
ta vettä  500 ihmi-
sen päivittäiseen 
tarpeeseen. Juuri 
saamamme tie-
don mukaan tiimi 
on onnellisesti 
palannut Japa-
nista. Tiimiläiset 
jakoivat laitteita 
kaupunkeihin ja 
kyliin, kouluttivat 
paikallisia käyt-
tämään niitä ja 
nyt 10 laitetta 
on toiminnassa. 
Kolmen viikon 
kuluttua tiimi 
lähtee takaisin 
mukanaan uu-
sia puhdistuslait-
teita. Auta meitä 
antamaan puh-
dasta vettä mah-
dollisimman monille 
Japanissa! 

”Minun oli jano, ja te 
annoitte minulle juota-
vaa...” (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 vihannesateri-
aa matkalla Lusakaan, Sambian 
pääkaupunkiin.

pitkään. Sinun säännölli-
nen tukesi tekee ruoanja-
on näille tuhansille pienille 
mahdolliseksi. Suuri kiitos!

 Israel tarvitsee 
apua!
Jerusalemista kontakti-
henkilöltämme saadun ra-
portin mukaan reilu vuosi 

sitten 123 500 ihmis-
tä eli köyhyydessä ja 

avuntarvitsi joiden 
määrä on  edelleen 
kasvanut. Köy-
hien perheiden 
määrän kerro-
taan nousseen 
25%, yhteen-
sä  850 300 
lasta elää 
köyhyysra-
jan alapuo-
lella. Ikävä 
tosiasia on 
se, että la-
man myö-
tä viime 
vuosien ai-
kana myös 
u s e i d e n 
j ä r j e s t ö -
jen anta-
ma huma-
nitaarinen 
apu on ty-
r e h t y n y t . 
Ruokk ikaa 
Nälkäiset on 
mukana pää-
siäistapahtu-

massa jossa 
Israelin vähä-

osaisille jae-
taan ruoka-apua. 

Suunnitteilla on 
säännöllisen ruoka-

avun jakaminen Is-
raelissa. Viitenumero 

Israelin auttamiseksi on 
1177. 

Yhdessä Feeding the Nations 
päätoimiston kanssa Ruokkikaa 
Nälkäiset jakaaa Sambiassa kak-
si ateriaa päivässä 6200 lapselle. 
Ruoanjako tapahtuu 18  kristilli-
sessä koulussa ja orpokodissa. 
Tällä lastillisella ruokitaan orpoja 
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Käytäthän viitenumeroa (4242) maksaessasi!

KERÄYSLUPA: OKU 1087 A

Viitenro
Ref. nr

Eräpäivä
Fört. dag EUR

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

4242

Rysslands
utslagna väntar 
på din hjälp!

Ruokkikaa	Nälkäiset	ry.
PL	845,	20101	Turku,	Puh:	02-251	2150,	fax:	02-251	2160,

E-mail:	info@ruokkikaanalkaiset.fi							www.ruokkikaanalkaiset.fi

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. 

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn. 
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KERÄYSLUPA: OKH 682 A
KERÄYSLUPA: Åland 480 K 14

Viitenro
Ref. nr

Eräpäivä
Fört. dag EUR

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

4242
Ruokkikaa Nälkäiset ry. Korkeemäenkatu 16 B 6, 37100 NOKIA, puh. 045-319 5533

E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi

Antamiseen kuluu 
vain minuutti mutta 
se saa aikaan
mittaamattomia
tuloksia!

Kiitos lahjastasi kaikkein 
köyhimmille!
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”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. ”

-Äiti Teresa-

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


