Lääkäri Ljundström raportoi:

Pia Lind ja Kirsi Nyrhinen

Haluamme kiittää Ruokkikaa Nälkäiset -järjestöä runsaasta tuesta Kenian rannikon köyhille vuonna 2012.
Viime vuosi oli haasteellinen johtuen kuivuudesta ja terrori-iskuista, mutta kiitämme Jumalaa Hänen varjeluksestaan. Olemme erityisen kiitollisella mielellä, koska tänä
vuonna tulee 20 vuotta siitä, kun saavuimme Keniaan ja
kaikkina näinä vuosina olemme saaneet kokea Hänen uskollisuuttaan ja huolenpitoaan. Näin jälkeenpäin voi vain
ihmetellä Jumalan viisautta ja johdatusta kaikessa. Työ
Oasis -klinikalla laajenee. Tammikuussa klinikka sai terveysministeriön hyväksynnän ja voi nyt toimia terveyskeskuksena, jossa on 15 vuodepaikkaa.

Kenian lähetyssaarnaajat
Kirsi Nyrhinen ja Pia Lind

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja

Oasis -klinikka jakaa RN-varoilla
ruokaa ja lääkkeitä aids-sairaille
äideille ja lapsille.

Ruokkikaa Nälkäiset jakaa invalidijärjestö Vozroshdenijan avustuksella ruokaa seuraavissa
Viipurin seudun kylissä;
Vozroshdenija, Krasnii Tässäkin kodissa on ruoka-apua saatu ja
evankeliumi kuultu.
Holm, Komsomolskoe,
Drushnoselje, Mihailovka ja Gvardeiskoe. Ruokaa saavat invalidit, monilapsiset perheet ja vaikeissa olosuhteissa elävät
kuten yksinhuoltajat ja työttömät. Tämä paikallinen järjestö pyrkii tukemaan antamalla kyläläisille ruokaa, vaatteita,
kenkiä, taloustavaroita sekä hengellistä että moraalista tukea. Lähde mukaan auttamaan Viipurin vähäosaisia!

VIIPURI:
Viipurin poliisin alaikäisten lasten osasto haluaa välittää sydämelliset kiitokset Ruokkikaa Nälkäiset -järjestölle. Kiitos antamastanne tuesta perheille, jotka tarvitsevat jatkuvaa sosiaalista apua.
Olette auttaneet vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita ihmisiä.
Suurkiitos siitä, että ette ole välinpitämättömiä onnettomia, tuntemattomia ihmisiä kohtaan.
Kunnioittaen,
Poliisi everstiluutnantti
Solovjeva

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

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Lahjoitustili 800010-2037233

Ruokaa on jaettu rannikon kyliin pastoreille sekä Oasis-klinikan potilaille. Ruokkikaa Nälkäiset -järjestöltä
saamamme ruoka -ja lääkeapu on ollut suureksi avuksi
koko Mtwapan yhteisölle, missä prostituutio ja huumeet
ovat suuri ongelma. Odotamme innolla vuotta 2013, uusia voittoja, tähtihetkiä ja yhteistyötä RN-järjestön kanssa.
Jatkamme työtä yhdessä, jotta ilosanoma saadaan kärsiville. Kiitos vielä runsaista lahjoistanne ja siunatkoon Jumala
teitä jokaista!

Noin puoli vuotta sitten äiti tuli
Oasis -klinikalle 3,5 vuotiaan
poikansa kanssa. Poika oli hyvin sairas. Hän sairastaa aidsia
ja oli hyvin alipainoinen. Äitikin
on hiv-positiivinen. Kun isä kuuli molempien sairastavan vakavasti, hän jätti perheensä. Äidillä ei ole työtä. Sekä äiti että
poika saivat ruokaa ja hoitoa klinikalla. Poika painaa nyt 19 kiloa ja voi hyvin, äitikin on saanut
voimat takaisin. Haluan
todeta, että ilman Oasisklinikalta saamaansa ilmaista apua, poika olisi
menehtynyt.

UUTISKIRJE Helmikuu 2013

KENIA:

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Lähetyssaarnaaja Pia Lind kirjoittaa:
Oasis -klinikalla syntyy reilut 70 lasta kuukaudessa. Se on huomattavasti enemmän
kuin viime vuonna. Tämä tuo meille paljon
iloa mutta myös uusia, suuria haasteita
tulevaisuutta ajatellen, sillä klinikka on jo
nyt ääriään myöten täynnä. Rappusetkin
täyttyvät jonottavista potilaista. Olemme
hyvin onnellisia, että voimme auttaa näitä
raskaana olevia naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia saada apua muualta. Sydämellinen kiitos lahjastasi Kenian köyhille!

KENIA

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