Tämäkin
slummissa
asuva tyttö saa arkisin Hope for
Children-keskuksessa lämpimän aterian.

Pastori Aleksander Mollan kanssa RN vei ruokaa sitä kipeästi tarvitseville mm. Mondin perheelle.

Huhtikuussa Ruokkikaa Nälkäiset vieraili Albaniassa kolmessa eri kaupungissa Lacissa, Ljusnassa ja Rreshenissä vieden ruokaa slummiin
ja köyhiin kyliin. Tapasimme
köyhiä sairaita ihmisiä, jotka
asuvat lahoamaisillaan olevissa hökkeleissä ja yrittävät
hankkia elantonsa keräämällä
purkkeja kaupungin kaduilta.
Ruoka-avun tarve on suunnattoman suuri.
RN-järjestö
aloittaa Albaniassa säännöllisen ruoanjaon
Lacin kaupungin slummialueella ja sen lähiseudun kolmessa köyhässä kylässä paikallisen
Fjala e Jetes
-seurakunnan
avustuksella.

Mondin perheen koti.

vauvasta koska äiti on
paljon pois kotoa keräämässä
vuoristossa yrttejä myytäväksi.
Nuoremmat
veljekset
isä lähettää kerjäämään
ruokaa.
Apua tarvitsevia lapsia
on paljon. Nyt sinulla rakas RN-tukija on mahdollisuus olla mukana
auttamassa ja viemässä ilosanomaa myös Albaniaan. Sinun säännöllinen lahjasi tekee ruoanjaon
Albaniassakin
mahdolliseksi.
KIITOS!

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

Albania on Euroopan toiseksi köyhin maa. Pääelinkeino
on maatalous mutta yleinen
toimeentulokeino on lähettää
yksi perheenjäsenistä naapurimaahan Kreikkaan töihin.
Koko perhe yrittää selvitä ulkomailta lähetetyillä ruokarahoilla joskin Kreikan huonon
taloustilanteen vuoksi monet
albanialaiset ovat sielläkin menettäneet työnsä ja joutuneet
palaamaan kotiin. Albaniassa keskiverto kuukausipalkka
on 150 eur mutta maan 3,5
miljoonasta asukkaasta reilu
miljoona on työttömänä. Orpolasten ja slummissa elävien
määrä on suuri ja pienissä kylissä varsinkin romaaniväestö
asuu epäinhimillisissä olosuhteissa.
Uskonnonvapaus tuli maahan
1990 ja tänään 70 % albanialaisista on muslimeja, 25 %
kristittyja, josta protestanttien
osuus 0,6 %.

UUTISKIRJE Toukokuu 2011

Albania tarvitsee
ruokaa ja ilosanomaa!

Mondin perhe asuu Lacin kaupungin ulkopuolella olevassa kylässä.
Isä on loukkaantunut
auto-onnettomuudessa
ja pystyy vain vaivalloisesti kävelemään. Perheen 11-vuotias tytär
Ermila on joutunut jättämään koulun ja huolehtii sairaasta isästä ja

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,

Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön kansainvälinen johtaja Steve Sumrall vierailee toukokuussa Suomessa. Hän puhuu
Heinolan Helluntaiseurakunnassa torstaina 19.5 klo 18.00
ja Espoossa Majakka seurakunnassa
la 21.5.2011 klo 15.00 ja 17.00 Mukana
myös laulaja Jukka Leppilampi.
TERVETULOA!

Ruokkikaa Nälkäiset ry.

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!

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

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.

Steve Sumrall

Katso RUOKAA JA TOIVOA TV-ohjelmat TV7 kanavalta joka toinen torstai 18.45.

Jukka Leppilampi

Port Payé
Finlande
115 285

Albania uusi
RN-avustuskohde

Rysslands
utslagna väntar
på din hjälp!
Nämä orpolapset ovat saaneet kodin Fjala e Jetes -seurakunnan orpokodista.
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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