KOHTEENA RUANDA!
Yhdessä päätoimisto Feeding the Nationsin kanssa
Ruokkikaa Nälkäisten suunnitelmissa on lähettää
vuoden 2012 aikana reilu miljoona ruoka-annosta
Ruandaan kolmelle eri pakolaisleirille. Ensimmäinen
lasti on lähdössä maaliskuussa, toinen elokuussa.

”Pakolaisten arki on karua, heidän on vaikea saada työtä ja heidän kanssaan jutellessa käy ilmi, että
työttömyys ja siitä johtuva ruokapula on suurin huolenaihe. Ruokkikaa Nälkäisten vitaminoidut vihannes/riisi ateriat tulevat todella suureen tarpeeseen
ja ovat ihmisille myös suureksi rohkaisuksi,” toteaa
paikallinen kontaktimme.
KIITOS LAHJASTASI!

Viidellä sentillä ruokit yhden lapsen siis 1 eurolla
20 lasta saa mahansa täyteen.
0,05 eurolla ruokit
1 eurolla ruokit
10 eurolla ruokit
25 eurolla ruokit
50 eurolla ruokit
100 eurolla ruokit

1 lapsen
20 lasta
200 lasta
450 lasta
900 lasta
1800 lasta

Monet afrikkalaiset pakolaiset ovat kokeneet kovia
ja hakevat turvaa mm.Ruandasta. Tässä Nzabonimban tarina.

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
varapuheenjohtaja

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

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

Lahjoitustili 800010-2037233

Kolmella pakolaisleirillä asuu arviolta lähes 54 000
pakolaista, joista noin 60 % on alle 18 -vuotiaita.
Ruokkikaa Nälkäiset tekee yhteistyötä paikallisen
Authentic Word Ministries -järjestön kanssa. Ruokaa jakaa ja evankelioinnista vastaa paikallinen Zion
temple -seurakunta pastori Paul Gitwazan johdolla.
Nyabiheken, Gihemben ja Kiziban pakolaisleirit sijaitsevat 1-3 tunnin ajomatkan päässä pääkaupungista Kigalista. Paikalliset viranomaiset ovat luvanneet auttaa pitämällä huolta turvallisuudesta kun
ruokaa jaetaan.

Sotilaat varastivat Nzabonimban karjan, hänen toimeentulonsa. Tilanne Kongossa oli vaikea ja vaarallinen mutta hän onnistui pakenemaan maasta.
Nzabonimba saapui Ruandaan raskaana olevan vaimonsa kanssa1996, ja on asunut pakolaisleirillä 14
vuotta. Hän on 37 -vuotias viiden pienen lapsen isä,
eikä ole onnistunut löytämään säännöllistä työtä.

UUTISKIRJE Maaliskuu 2012

Yhdellä pakolaisleirillä asuu lähes 20 000 ihmistä.

Ruokkikaa nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www. ruokkikaanalkaiset.fi
Lähetyssaarnaaja Pia Lind raportoi:
Olemme niin kiitollisia RN-järjestön lähettämästä säännöllisestä tuesta tänne Keniaan. Muutama viikko sitten löysimme naisen klinikan
takapihalta. Hän oli tullut hakemaan apua muttei jaksanut sisälle asti.
Nainen oli kuudennella kuulla raskaana, sairastaa aidsia ja hänellä oli
paha tulehdus.
Tulehdusarvot ovat nyt laskeneet, raskaus jatkuu normaalisti ja äiti voi
hyvin. Ruokkikaa Nälkäisten avun turvin naisen voimat ovat vähitellen
palanneet. Kun kuukausi sitten löysimme hänet, hän oli pelkkää luuta
ja nahkaa mutta hän on toipunut nopeasti. Kiitos Jumalalle ja kiitos
RN-tukijoille. Olette pelastaneet jälleen yhden tai oikeastaan kaksi.
Ilman Ruokkikaa Nälkäisten apua tämä nainen olisi todennäköisesti menehtynyt ja kahdeksan pientä lasta olisi jäänyt orvoiksi, toteaa Pia Lind
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Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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