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Nälkäiset saavat ruokaa nälänhätäalueella Tansaniassa

Lähetyssaarnaaja Gotte Stenroos raportoi:

Tilanne Rift Valleyn laaksossa on edelleen kriittinen, 
sillä tänäkään vuonna ei ole saatu satoa. Monet 
perheet ovat lähteneet vaeltamaan karjalaumojen-
sa kanssa kohti sisämaata. Heillä on edessään aina-
kin 500 - 800 kilometrin pituinen matka. Suurin osa 
karjasta ei kestä matkan rasituksia ja kuolee, mutta 
mitä muutakaan he voisivat tehdä? Täällä ei ole heil-
le eikä karjalle mitään syötävää.

RN-ruokaa on kevään ja kesän aikana jaettu 
Endjashin, Endagishan, Endadudun, Umburin, 
Gembakin ja Momgowamonon kylissä. Tieto ruoan-
jaosta on kiirinyt, ja ihmisiä saapuu Ritf Valleyn laak-
soon pitkien matkojen päästä useista  kaukaisistakin 
kylistä. Tilanne on vaikea. Ihmiset rukoilevat sydä-
mestään apua. Heillä ei ole mitään syötävää.

Eräs nuori äiti ilmestyy kerta toisensa jälkeen luok-
semme. Hän kävelee kahden pienen tyttönsä kanssa 
6 - 7 kilometrin matkan. Saapuessaan heillä kaikilla 
on selässään isot hiilisäkit. Hiilistä saamallaan rahal-

la he ostavat sokeria ja saippuaa. Meiltä he saavat 
maissisäkit, nostavat ne selkäänsä ja lähtevät väsy-
neinä kotimatkalle. On riipaisevaa katsella heidän 
raskasta matkantekoaan. Sekä äiti että lapset kan-
tavat ruokasäkit takaisin kotikyläänsä jälleen 6-7 km 
matkan. Ilman Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön apua 
tämä perhe ei olisi selvinnyt, sillä he eivät ole saaneet 

mistään muualta apua. He ovatkin joka kerta mei-
dät nähdessään valtavan kiitollisia saamastaan ruo-
asta. Monet, monet perheet ovat vastaavanlaisessa 
tilanteessa. Useita tuhansia ihmisiä kerääntyy ruo-
anjakopaikalle. He ovat kuulleet Ruokkikaa Nälkäis-
ten ruoanjaosta ja tulevat hakemaan ruokaa. Ikä-
vä kyllä ruokaa ei riitä kaikille tarvitseville, ja niinpä 
monet joutuvat palaamaan kotiin tyhjin käsin. 

Suuri kiitos kaikille teille, jotka olette mukana anta-
massa varoistanne. Lahjanne on pelastanut tuhansi-
en ihmisten hengen Rift Valleyn laaksossa jälleen tänä 
vuonna 2012. Jumala siunatkoon teitä runsaasti!

Tiedän, että täällä tuhannet kyläläiset rukoilevat jo-
kapäiväistä leipää lapsilleen ja perheelleen. Samal-
la he rukouksissaan muistavat  siunata Sinua, joka 
olet ojentanut auttavan kätesi heille, tuntemattomil-
le tansanialaisille. 

Ruoanjako jatkuu syksyllä tällä nälänhätäalueella Ruok-
kikaa Nälkäiset -järjestön toimesta. Kiitos lahjastasi!

Kiitos avustasi perheen pienimmille. Ruokajonossa.

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja 

Yksi syrjäkylän ruokavarastoista.



 

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

APU PERILLE TANSANIAN SYRJÄKYLIIN

Kaikin tavoin olen teille osoittanut , että näin työtä tehden tulee huolehtia vähäosaisista muistaen Herran Jeesuksen omat sanat:
”Autuaampi on antaa kuin ottaa.”   Apt 20-35


