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Jouluna jaettiin ruokaa 
21 kylään Kambodsassa.

1.1.milj  ruoka-annosta jaettiin 
pakolaisleireillä Ruandassa, 
murusetkin kerättiin talteen.

1300 äärimmäisessä köyhyydessä elävää 
perhettä, vanhuksia sairaita ja orpoja,saivat 
Malawissa säännöllisesti ruoka-apua.

Lähes 700 koululaista sai 
koululounaan Intiassa.

Israelissa paikallisen seurakunnan 
ruoanjakokeskuksesta jaettiin
ruoka-apua maahanmuuttajille.

Albaniassa apu kanavoitui 
monilapsisille perheille.

Ukrainassa 12 orpokotia ja kolme 
vanhainkotia sai apua.

Virossa kadun ihmisiä autettiin Tallinnassa, 
Kohtla-järvellä ja Rakveressa.

Tansanian nälänhätäalueella ruokittiin reilut 10 000 ihmistä.

Lasti Nicaraguaan saapui perille. Sambiassa 10 000 orpolasta sai lämpimän 
aterian joka päivä.

Vuonna  2012 Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä päätoimisto 
Feeding the Nationsin kanssa jakoi eri puolilla maailmaa 
yli14 miljoonaa ruoka-annosta. Lisäksi Suomesta käsin 
kanavoitiin apua Keniaan, Venäjälle, Intiaan, Albaniaan, 
Israeliin, Viroon ja Tansaniaan.

Matteuksen evankeliumi 24:4-14 kuvaa kuinka lopun ai-
kana monin paikoin on maanjäristyksiä, sotaa ja nälänhä-
tää. Jakeesta 14 voimme lukea hyvän uutisen ”Evankeliumi 
julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, 
ja sitten tulee loppu.” Meidän tehtävämme on julistaa tälle 
sukupolvelle ilosanomaa ja osoittaa kärsiville, ettei heitä 

ei ole unohdettu eikä hylätty. Kiitos, että olet ollut Juma-
lan käsinä ja jalkoina ympäri maailmaa siellä, missä hätä 
on ollut suuri. 

Sinun  rahalahjasi mahdollistivat  avustusprojektit 
seuraavissa maissa 2012:

Ruanda Sambia Mexico Bosnia
Haiti Burundi Malawi Honduras
Dom Tasavalta Nicaragua Kenia Venäjä
Intia Albania Israel Viro
Tansania Ukraina Kambodza Libanon



 

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

VUOSI 2012
-12  kuukautta - 20 maata  - apua tuhansille!
Lämpimät kiitokset Sinulle rakas RN-tukija!

Vuonna 2013 apuasi tarvitaan, jotta Ruokkikaa Nälkäiset voi säännöllisesti

•	 lääkitä ja ruokkia aids-sairaita äitejä ja lapsia Keniassa
•	 jakaa ruokaa köyhille ja vammaisille Albaniassa
•	 kustantaa päivällisen iltakoulussa lapsityöläisille Intiassa 
•	 auttaa lapsia, invalideja, vanhuksia ja kadun ihmisiä Venäjällä
•	 antaa ruokaa orpolapsille Malawissa ja Sambiassa 
•	 ostaa maissia nälänhätäalueen kyläläisille Tansaniassa
•	 tukea maahanmuuttajia Israelissa

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset
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