FTN/Ruokkikaa Nälkäisillä on Kambodzassa 15
vuotta kestänyt yhteistyö orpolasten auttamiseksi Foursquare Children of Promis -järjestön kanssa.
Uskolliset, antautuneet työntekijät hoitavat lapsia ja
rohkaisevat heitä kertoen, että heillä on taivaallinen
Isä. Isä, joka rakastaa ja Isä joka antaa heille myös
jokapäiväisen leivän ja lapset avaavat sydämensä Jumalalle, luottavat Jumalaan ja rukoilevat. Sinä voit
olla vastaus heidän rukouksiinsa!

Saamamme tiedon mukaan monet lapsista ovat
huonokuntoisia ja sairaita mutta tämä ruokalasti tulee pelastamaan ihmishenkiä. FTN/Ruokkikaa
Nälkäisten lähettämä hätäapulasti sisältää 285 000
ruoka-annosta, mutta koska ruokaa odottaa 3026
nälkäisen lapsen joukko, ruoka loppuu pian. Heti
kun mahdollista, kun olemme saaneet lahjasi, FTN
lähettää uusia ruokalasteja.

Kambodza on buddhalainen maa mutta yhä useammat tänä päivänä kääntyvät uuden ystävän, Jeesuksen, puoleen.

Kuinka monta lasta sinä haluat ruokkia?

Herra kuulee köyhän avunhuudot ja rientää turvattoman
auttajaksi. (Ps 72:12)

• Kaksi annosta päivässä kuukaudeksi 10
lapselle maksaa 35 eur
• Kaksi annosta päivässä kahdeksi kuukaudeksi
10 lapselle maksaa 70 eur
• Sinun lahjasi, pieni tai suuri, tulee olemaan
suuri siunaus näille pienille.

Auta meitä auttamaan Kambodzan orpoja! Lähetäthän lahjasi pian, sillä lapset tarvitsevat apuasi nyt!
Ruokkikaa Nälkäiset kiittää jo etukäteen tuestasi tässä mittavassa projektissa!

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja

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

Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä päätoimisto Feeding the
Nationsin kanssa jakoi joulun alla ruoka-apua Kambodzan köyhille. Tilanne maassa osoittautui huolestuttavaksi ja ruoanjako jatkuu. 100 orpokodissa on
yhteensä noin 3000 lasta ilman ruokaa. Ensimmäinen ruokalasti Kambodzaan on lähtenyt. Lasti sisältää aliravituille lapsille tarkoitettuja vitaminoituja riisiannoksia ja riisihän on sopivaa, maistuvaa ruokaa
kambodzalaisille. Mukana on myös vitamiinilasti.

UUTISKIRJE Maaliskuu 2013

Kambodzan orpokodeissa kestämätön ruokapula

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

Ruokkikaa Nälkäiset aloittaa uuden
ruoanjakoprojektin Tansaniassa. Ruokaapua kanavoidaan maaliskuusta lähtien
Gairon seudun pikkukyliin sekä Bethelorpokodin 249 lapselle. Lisätietoa
tulevissa uutiskirjeissä.

KAMBODZAN ORVOT
TARVITSEVAT APUASI!

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