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Ruokkikaa Nälkäiset ruokkii säännöllisesti Intiassa noin 650 lasta.

Ruokkikaa Nälkäiset on vuodesta 2006 säännölli-
sesti ruokkinut lapsia Intiassa. Yhteistyötä tehdään 
ruotsalaisen Indian children -säätiön kanssa, joka 
muun muassa perustaa ja ylläpitää kristillisiä kou-
luja paikallisten seurakuntien kanssa. Kouluihin ote-
taan lapsia, joilla ei ole muuta mahdollisuutta saa-
da opetusta. He ovat niitä köyhimpiä, suurimmaksi 
osaksi hindu -ja muslimiperheiden lapsia. Koulut 
toimivat Intian pohjois -ja koillisosassa.

Ruokaa saavat peruskoululaiset mutta myös työtä 
tekevät lapset. Monilla pojilla on pitkät, raskaat työ-
päivät. He  keräävät roskia ja hankkivat näin elatusta 
perheelle. Nämä lapsityöläiset ehtivät kouluun vasta 
illalla töiden jälkeen, mutta saavat Ruokkikaa Näl-
käisiltä kunnon, terveellisen aterian.

Ruokkikaa Nälkäiset  -järjestö ruokkii säännöllisesti 
Intiassa noin 650 lasta.Tänä vuonna jaetaan terveel-
linen koululounas viidellä eri paikkakunnalla; Dum-
kassa, Gujeratissa, Kolkatassa ja  Pakurissa. Myös 
Jharkhandin maakunnan syrjäseudun lapsille jae-
taan ruokaa. Lisäksi Gujeratissa neljällä eri slummi-
alueella annetaan säännöllisesti lapsille maitoa.

Tämä ekaluokkalainen muslimityttö on yksi ruoka-
apua saavista lapsista. Hän asuu  Kolkatassa. Hä-
nellä on isä, äiti ja kuusi sisarusta. Isä on työtön. Äiti 

INTIA
•	 Asukasluvultaan maailman toiseksi suurin maa.

•	 Lukutaidottomia enemmän kuin missään 
muussa maailman maassa.

•	 Suuri osa intialaisista elää vaatimattomissa 
oloissa, monet köyhyydessä jopa nälässä

•	 Nopea väestönkasvu (20 milj vuodessa) estää 
köyhimmän väestön elinolojen parantamista

•	 Valtauskonto hindulaisuus myös islam on tär-
keässä asemassa - kristittyjä 2.5 %

siivoaa toisen perheen kodissa ja tienaa näin vähän 
elantoa perheelleen. Perhe asuu muovista ja pres-
suista tehdyssä majassa kaupungin  laitamilla.

Tyttö on päässyt kristilliseen kouluun mutta tulee 
päivittäin kouluun nälkäisenä, koska kotona ei ole 
antaa mitään aamupalaksi. Hän kertoo: ”Olen niin 
iloinen siitä, että saan joka päivä syödä koulussa! Me olem-
me köyhiä ja meillä on vain vähän ruokaa kotona. Joskus 
meilläkin on kanaa tai kalaa riisin kanssa, mutta ei kuiten-
kaan joka kuukausi!”

Sinun lahjasi turvin lapset saavat sekä ruokaa että 
toivoa. KIITOS!

RUOKAA KOULULAISILLE JA LAPSITYÖLÄISILLE

Kiitollisin terveisin,



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Tämä 14 -vuotias muslimiperheen poika asuu koillis-Intiassa Bengalin alu-
eella, mikä on yksi maailman tiheimmin asutuista alueista. Hänen perheel-
lään ei ole tarpeeksi rahaa eikä ruokaa ja poika auttaa hankkimaan elantoa 
perheelle keräämällä roskia. Töitten jälkeen hän suunnistaa kristilliseen il-
takouluun. Hän on oppinut lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Kaikki 
iltakoulua käyvät lapset tulevat erittäin köyhistä perheistä mutta koulussa 
he saavat joka päivä kunnon aterian. ”Käytyäni iltakoulua kolme vuotta voin 
sanoa, että koulussa saan parempaa ruokaa kuin kotona koskaan,” poika toteaa.

Sinun, rakas RN-tukija, lahjasi on muuttanut tämänkin pojan koko 
maailman. KIITOS!

Joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen kylmää vettä juotavaksi opetus-
lapsen nimen tähden -totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.
(Matt 10:42)


