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Lounasaika orpokodissaTästä paketista riittää ruokaa pitkäksi aikaa koko perheelle
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Malawi 
Rakkaat RN-ystävät ja tukijat,
Elämme keskellä suuria haasteita. Päivittäin nälkäiset ihmi-
set tulevat luoksemme ahdistuneina odottaen saavansa apua 
hätäänsä. Aliravituilla lapsilla, jotka kiertelevät keskuksemme 
portin läheisyydessä, on pahoja tulehduksia johtuen hoidon 
ja saippuan puutteesta. Vaimoni puhdistaa heidän haavansa, 
laittaa siteen ja antaa heille ruokaa ja vettä. On vaikea sanoin 
kuvata sitä tunnetta kun saa nähdä nälkäisen pienen lapsen 
saavan mahansa täyteen. Lähettämänne riisilastit pelastavat ih-
mishenkiä tämän kuivuuden keskellä. Toivon, että tämä pieni 
tervehdys auttaa sinua ymmärtämään, että olet tehnyt paljon 
hyvää ollessasi mukana lähettämässä ruokaa lapsille Malawiin.

Kiitos anteliaisuudestasi, huolenpidostasi ja rakkaudestasi!

David Morris, RN-kontaktihenkilö
Iris Africa, Malawi

Viipuri
Ystävämme Ruokkikaa Nälkäiset -järjestössä, 
Shalom!
Autamme yhteiskunnan vähäosaisia, eläkeläisiä. Heidän eläk-
keensä on hyvin pieni, eikä se käytännössä takaa edes minimi-
toimeentuloa. Autamme antamalla ruokaa, lääkkeitä ja vaat-
teita. Ruokasäkeissä on yleensä ruokaöljyä, makaronia, sokeria, 
jauhoja, kaurahiutaleita, hirssiä, riisiä, tattariryynejä, liha -ja 
kalasäilykkeitä, teetä ja margariinia. Joillekin perheille kassi jae-
taan kahdesti kuukaudessa. Näiden ihmisten tilanne on kaik-
kein huonoin. Keväällä 42 perheelle jaettiin apua. Lahjoitimme 
myös kyynär -ja kainalosauvat ja kävelykekepin. Työmme olisi 
mahdotonta ilman teidän jatkuvaa tukeanne. Kiitämmme Her-
raa jatkuvasti siitä, että hän on antanut meille näin ihmeellisiä 
ystäviä. Herra siunatkoon teitä!

Syvästi kunnioittaen ja Viipurin juutalaiskeskuksen puolesta 
kiittäen,

Lev Kreimer, RN-kontaktihenkilö

Heinäkuussa Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä päätoimisto Feeding 
the Nationsin kanssa jakoi lähes kolme miljoonaa ateriaa vii-
dessä eri maassa. Kyseessä on järjestön suurin koskaan jakama 
ruokamäärä kuukautta kohti.

Syyskuussa Ruokkikaa Nälkäiset/Feeding the Nations päätti 
Sambiassa ottaa jonotuslistalta 1500 lasta lisää  mukaan ruo-
anjakoprojektiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Ruokkikaa Nälkäi-
set yhdessä päätoimisto Feeding the Nationsin kanssa ruokkii 
joka päivä 10 000 lasta pääkaupungin Lusakan seudun 25 or-
pokodissa ja kristillisessä koulussa.

Ruokkikaa Nälkäiset /Feeding the Nations lähetti elokuussa 
neljännen ruokalähetyksen vuonna 2012 Ruandaan. Tavoittee-
na oli lähettää kolmelle eri pakolaisleirille tänä vuonna miljoo-
na ruoka-annosta. Tämä kontillisen myötä tavoite ylitettiin ja 
nyt 1.1 miljoonaa annosta on lähetetty hädänalaisille!

•	 Ruokkikaa Nälkäiset  ruokkii päivittäin Intiassa lähes  
700 lasta.

•	 Ruokkikaa Nälkäiset on vuonna 2012 jakanut ruokaa 
Israelissa yli 2000 perheelle.

•	 Ruokkikaa Nälkäiset  on 2012 ruokkinut Tansanian 
nälänhätäalueella noin 10 000 ihmistä.

Kiitollisin terveisin, 

UUTISIA



 

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

Sampo 800010-2037233
Saajan

tilinumero
Mottagarens

kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä
Från konto nr

FI3380001002037233

DABAFIHH

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

KERÄYSLUPA: 2020/2011/3423
KERÄYSLUPA: Åland 1218 K 12

Viitenro
Ref. nr

Eräpäivä
Fört. dag EUR

4242

Viite Israel 1177

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi

Ruokkikaa Nälkäiset ry

Tansanian orpoja

Sinun säännöllis-
ten lahjojesi an-
siosta Ruokkikaa  
Nälkäiset  -järjes-
tö ruokkii päivit-
täin tuhansia ih-
misiä eri puolilla 
maailmaa. 

Tallinnassa Olevisten seurakunnan soppa-
keittiöllä jaetaan lämmintä ruokaa kadun 
ihmisille neljästi viikossa. RN-järjestö on 
mukana auttamassa.

KIITOS!

Ruokkikaa Nälkäiset on tehnyt seitsemän ruoanjakomatkaa Vi-
roon vuonna 2012 Kari Saarion avustuksella. Ruokaa on viety 
Olevisten kirkon soppakeittiölle, Tallinnan Israeli-keskukseen, 
Karmeli -seurakuntaan Rakvereen, Tallinnan kodittomille, Tal-
linnan vankilaan, Kohtla-järvelle paikallisen seurakunnan Missio 
Manna -ruoanjakokeskukseen ja Babtistiseurakuntaan. Loppu-
vuonna tehdään vielä kolme avustusmatkaa.


