Ruoka on vitaminoitua ja maistuu
hyvältä.

Bosnia
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saivat
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Hyvä on sen osa,
joka pitää huolta
avuttomasta.
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Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä päätoimisto
Feeding
the Nationsin
kanssa lahjoitti
ruokaa useihin
uusiin
kohteisiin loppuvuonna 2011.
Yksi niistä oli
Bosnia, jossa
Bosnia 2012.
työttömyysprosentti on 35% ja monet perheet elävät epätoivoisessa tilanteessa. Bosniassa, missä kristittyjen
määrä on pieni, ruokapakettien jakaminen avasi luontevan mahdollisuuden kertoa myös hyviä
uutisia taivaasta. Seurakunta Sarajevossa hankki
ruoan, ja näin siunattiin paikallista väestöä. Kristittyjen anteliaisuus sai paikallisen elintarvikealan
yrityksenkin osallistumaan ja lahjoittamaan lahjapakettiin pesuaineita ja ruokaöljyä. Paketit jaettiin
köyhille perheille, kuurojen kouluun ja syöpäsairaiden lasten orpokotiin Sarajevossa. Runsaat paketit sisälsivät mm. jauhoja, pastaa, keittoja, muroja, papuja, sokeria, riisiä ja paljon paljon muuta.
Kiitos yhteistyöstäsi tässä projektissa.

Yhdessä
päätoimisto
Feeding the Nationsin kanssa
viimeisten seitsemän vuoden
ajan ruokaa on
Ruokalastit puretaan yhdessä lasviety
Sambiten kanssa.
an pienimmille.
Ruoka-annoksia on jaettu kristillisiin kouluihin ja
orpokoteihin pääkaupungin Lusakan ympäristössä. Viime vuonna noin 2 miljoonalla annoksella
ruokittiin 6200 lasta 17 eri koulussa ja orpokodissa. Sinunkin säännöllisten lahjojesi ansiosta, rakas
RN-tukija, tämä on ollut mahdollista. Jo viiden
vuoden ajan lähetyssaarnaajapariskunta Dave ja
Connie Keating ovat tehneet arvokasta työtä ja
mahdollistaneet sen, että ruokaa on päivittäin ollut tarjolla näille tuhansille lapsille.
Shammah -koulusta vastaava pastori, joka on
ruoka-apua saavien joukossa, kirjoittaa: ”Kiitollisina kerromme, että koulumme on kasvanut tuntuvasti sen jälkeen kun säännöllinen ruoanjako alkoi. Terveellisten ruoka-annosten ja vitamiinien
johdosta oppilaiden terveydentila on parantunut
huomattavasti. Pastori lähetti myös kiitoskirjeen:
”Olen 37 -vuotias leski, ja minulla on kolme lasta,
10, 7 ja 4 -vuotiaat. Mieheni kuoli 2003, ja jäin yksin ilman toimeentuloa. Pian kävi ilmi, että minä
ja kolme tyttöäni olemme hiv-positiivisia. Meillä
on suuria ongelmia mm. ruokapula ja lasten koulutus. Kun lapseni pääsivät Shammah-kouluun ja
saavat nyt ruokaa joka päivä, ihmeitä on tapahtunut. Sairaanhoitajat ja lääkäritkin ihmettelevät,
kuinka paljon lasteni terveydentila on parantunut.”

UUTISKIRJE Helmikuu 2012

Sambia
– tuhannet
lapset
saavat
ruokaa

Sinun
anteliaisuutesi ansioista
viime vuonna 18
eri maan nälkäiset saivat ruokaapua. Olet ollut
Jumalan käsinä
ja jalkoina ja vienyt toivoa muun
muassa Bosniaan
ja Sambiaan.
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Ruanda - uusi RN-projekti

Ruokkikaa Nälkäiset ry.

Ruandassa kolmella eri pakolaisleirillä asuu
arviolta noin 54 000 ihmistä. Monet tulevat
sinne Kongosta etsimään turvapaikkaa. Näillä ihmisillä ei ole kotia eikä näissä olosuhteissa mahdollisuutta hankkia toimeentuloa.
Vuonna 2012 yhteistyössä Authentic Word
Ministries -järjestön kanssa, joka toimii Kigalissa, RN-järjestö hankkii pakolaisille elämän
perustarvikkeita. He tarvitsevat epätoivoisesti apua. Kiitos rukouksistasi tämän projektin
järjestelyjen puolesta. Lähde mukaan auttamaan! Lisää infoa tulevissa uutiskirjeissä.

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.
Port Payé
Finlande
115 285

Luopumalla yhdestä ateriasta viikossa Sinä
voit pelastaa nälkäisen! Lähetä meille säästynyt
summa. Kiitos helmikuun lahjastasi!

Rysslands
utslagna väntar
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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