2000 tuhannen ihmisen joukko kerääntyi kuulemaan evankelista
Parfaitin julistusta Kigemen pakolaisleirillä.

Ruokaprojekti Ruandassa jatkuu
Vuonna 2012 Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä päätoimisto Feeding the Nationsin kanssa jakoi pakolaisleireillä Ruandassa yli miljoona ruoka-annosta ja yhteinen projekti jatkuu.

Kigemen kaupunki, jonne pakolaiset ohjataan sijaitsee Nyamagaben seudulla. Siellä ihmiset ovat
turvassa, sillä leiri sijaitsee ainakin kuuden tunnin
matkan päässä rajalta. Kigemessä asuu tällä hetkellä 16 000 pakolaista, reilusti yli 60 % heistä on alle
18 vuotiaita lapsia. Arvioiden mukaan leiri on pian
Ruandan suurin, ainakin 20 000 pakolaisen koti.
Mugasara on 37-vuotias neljän lapsen isä. Hän kertoo, että leirillä perhe on saanut tuskin mitään syödäkseen. Vesikin alkaa loppua.

Uusi 275 000 ruoka-annosta sisältävä lasti lähti
maaliskuun lopulla mutta lisäapua tarvitaan, jotta
nykyiset ja uudet pakolaiset selviytyisivät. Ruoanjaosta vastaa Zion Temple International -seurakunta
evankelistapariskunta Parfait ja Michelle Karekezin
johdolla.
Kongolaisten määrän Ruandassa arvioidaan nousevan rajusti muutaman kuukauden sisällä. Yhdessä
me voimme turvata näille pakolaisille elämän perustarpeet; ruokaa, suojaa ja vettä. Kiitos lahjastasi!
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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

Kongon demokraattisessa tasavallassa kapinallisten
ja sotilaiden väliset väkivaltaisuudet ovat kiihtyneet
ja siviiliväestö pakenee maan rajojen ulkopuolelle,
nimenomaan Ruandaan. Paikallinen World Food
Programin edustaja Abdoulaye Balde kertoo nälän
uhkaavan pakolaisleireillä asuvia, johtuen uudesta
kymmenien tuhansien kongolaisten pakolaisten virrasta.

Riemulla ei ollut rajoja ja huuto oli korvia huumaava täällä
Kigemessä kun ilmoitimme Ruokkikaa Nälkäisten lähettävän lisää ruoka-apua, kertoo evankelista Parfait.

UUTISKIRJE Huhtikuu 2013

Pakolaisleirin 11 000 tuhatta lasta odottavat apuasi. Kuvassa edellisen ruokakuorman tuomaa riemua.

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

BURUNDI
Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä päätoimiston kanssa
jatkaa ruoanjakoa myös Burundissa. Uusi ruokalasti
lähti Bujumburaan maaliskuussa. Ruoanjako voi jatkua Gatumban ja Kamengen ruoanjakokeskuksissa ja
reilut 600 lasta saa syödäkseen joka päivä.
Sinun säännölliset lahjasi mahdollistavat tämänkin
projektin. Sydämellinen kiitos uskollisuudestasi rakas
Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön ystävä!

Pakolaisille
ruoka-apua
Ruandaan.

AUTA NYT!

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