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TV-ohjelmat TV7
kanavalla joka toinen
torstai klo 18.45

Itä-Afrikan nälänhätä syvenee

Lähetyssaarnaaja
Gottfrid Stenroosin
raportti katastrofialueelta:
Vakava nälänhätä on iskenyt
Itä-Afrikkaan, myös Tansaniaan. Suurin osa maan pohjoisosaa missä työskentelemme ja
rannikkoalue kärsii kuivuudesta.
Tänä vuonna ei ole saatu satoa lainkaan ja nälänhätä syvenee. Tilanne on jo nyt vakava ja

Lapset kärsivät eniten.

pahenee entisestään ensi syksyn ja kevään aikana. Seuraava
sato, jos sitä saadaan, niitetään
vasta touko/kesäkuussa 2012.
Rift Valley-laaksossa ei ole saatu tarpeeksi sadetta 10 vuoteen
eikä sen vuoksi myöskään kunnon satoa. Karatun seutukin on
kärsinyt kuivuudesta usean vuoden ajan. Olemme tyhjentäneet
ruokavarastot ja jakaneet ruokaa
Mongowamonon,
Endajachin,
Endadudun, Endanavishin, Umburen ja Gembakin kylissä sekä
niiden lähiseudulla. Olen valmis
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Itä-Afrikan nälänhätä on muuttunut erittäin kriittiseksi. Yli 10
miljoonaa ihmistä on vaarassa
kuolla nälkään. Tilanne on pahin 60-vuoteen. Unicefin arvion
mukaan kaksi miljoonaa lasta
on aliravittuja, joista yli 500 000
vakavasti. Ruokkikaa Nälkäisillä
on luotettava kontakti Tansanian
nälänhätäalueella. Sinun lahjoituksesi avulla autamme kärsiviä
selviytymään hädästä. Lahjasi on
arvokkaampi kuin osaat kuvitellakaan!

heti kun mahdollista ostamaan lisää ruokaa, varastoimaan ja jakamaan sitä.
Monista kylistä ihmiset
soittavat minulle ja pyytävät
hädissään apua. Radiossa
tiedotetaan tilanteen olevan erittäin huolestuttava
ja monien pelätään kuolevan nälkään. Köyhillä ei ole
mahdollisuutta ostaa ruokaa selviytyäkseen, koska
heillä ei ole minkäänlaisia
tuloja. Eri kouluista opettajat ovat jo useaan otteeseen soittaneet minulle ja
itkien kertoneet oppilaiden
hädästä ja pyytäneet ruoka-apua. Lapset eivät saa
ruokaa kotona eikä enää
koulussakaan. He ovat niin
aliravittuja että pyörtyilevät. Uskovat rukoilevat
Jumalalta jokapäiväistä leipää. Nyt sinä voit
olla vastaus heidän
rukouksiinsa. Nyt kun
maissia on vielä tarjolla sitä pitäisi ostaa,
sillä se loppuu pian.
On myös selvää, että
pian ruoan hinta nousee ennätyskorkealle.
Tilanne on erittäin kriittinen. Auttakaa meitä
pelastamaan ihmisiä.
Toivon että tälläkin kertaa, niinkuin monesti
aikaisemminkin,
olet
valmis auttamaan. Jumala
siunatkoon sinua!
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Ruokkikaa Nälkäiset ry.
Jos olet rehellinen ja vilpitön, ihmiset voivat huijata
sinua; ole silti rehellinen ja
vilpitön.
Joku voi hetkessä hävittää sen mitä olet vuosia
rakentanut; rakenna silti.
Jos olet tyyni ja onnellinen, sinua voidaan kadehtia; ole silti onnellinen.
Tänään tekemäsi hyvän
teon ihmiset unohtavat

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.

Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn.
Jos olet ystävällinen, sinua voidaan syyttää itsekkäistä taka-ajatuksista; ole silti ystävällinen.
Jos menestyt, saat joitakin valheellisia ystäviä ja
joitakin todellisia vihamiehiä; menesty silti.

usein jo huomenna; tee
silti hyvää.
Anna maailmalle parastasi, vaikka se ei tuntuisi
koskaan riittävän; anna
silti parastasi.
Katsos, loppujen lopuksi
on aina kysymys sinusta ja Jumalastasi; ei koskaan sinusta ja joistakuista toisista.
- Äiti Teresa -

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!

Ihmiset ovat usein epäoikeudenmukaisia, järjettömiä ja itsekeskeisiä; anna
heille silti anteeksi.

Port Payé
Finlande
115 285

Sinun
lahjasi avulla
Rysslands
RN-järjestö auttaa
utslagna
väntar
Itä-Afrikan
kuivuuden
uhreja!
på din hjälp!

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