Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä päätoimisto Feeding
the Nationsin kanssa on jo vuosia ruokkinut Sambiassa katulapsia, orpokotien lapsia sekä jakanut kristillisissä kouluissa koululounasta. Sinun säännöllisten lahjojesi turvin apua saavien lasten määrä on
noussut tuntuvasti viime vuosien aikana.
Kiitämme Ruokkikaa Nälkäiset -järjestöä vuosia jatkuneesta yhteistyöstä. Runsaiden RN-ruokakuormien ansiosta ruokimme tällä hetkellä päivittäin 11
000 orpoa ja lisäksi satoja muita aliravitsemuksesta
kärsiviä lapsia. Avun piirissä oleville lapsille RN-apu
on ainoa toivo, sillä suuri osa heistä elää kadulla.
Olemme kerta toisensa jälkeen saaneet nähdä sen,
että kouluruokailun aloittamisen jälkeen oppilasmäärä koulussa kaksinkertaistuu jo parissa kuukaudessa. Vision of Hope -koulu alkoi jakaa koululounasta marraskuussa 2012. Kesäkuuhun mennessä
oppilasmäärä oli kasvanut 40 prosentilla.

Kun sisarukset Maxwell ja Monique tulivat Blessed favour -esikouluun tammikuussa 2013 he olivat kovin aliravittuja ja heikkoja. He eivät jaksaneet
leikkiä, opiskelusta puhumattakaan. Kesäkuussa he olivat jo iloisia ja voivat
hyvin. Kiitos terveellisen koululounaan!

Kiitos, että huolehditte kanssamme Sambian köyhistä. Ilman RN -järjestön säännöllistä ruoka-apua, näillä lapsilla
ei olisi tulevaisuutta. Omasta ja lasten puolesta haluan kiittää jokaista tukijaa lahjoista. Rukouksemme on, että Jumala siunaisi Ruokkikaa Nälkäiset -järjestöä jatkossakin tehdessänne työtä köyhimmistä köyhimpien auttamiseksi.
Dave Keating, Lähetyssaarnaaja
Lusaka, Sambia

Lähetyssaarnaajat Dave ja Connie Keating ovat juuri täyttäneet yhden ruokavarastoista.

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

Tällä hetkellä 15 uutta koulua, mikä tarkoittaa tuhansia uusia lapsia, haluaa liittyä mukaan RN-ruoanjakoprojektiin ja joka kuukausi saamme uusia
anomuksia.

Puolen vuoden päivittäisen kouluruokailun jälkeen lapsissa tapahtuu suuri
muutos. Näiden koululaisten ihon väri on muuttunut, he ovat paljon keskittymiskykyisempiä, aktiivisempia eikä poissaoloja enää ole. Kaikille näille
oppilaille koululounas on päivän ainut ateria.
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Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

Ruokkikaa Nälkäiset/FTN ruoka-apu tavoittaa
Sambiassa 11 000 lasta
Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Kenian kuivuusalueelle ruokaa
Lähetyssaarnaaja Marie Setterby raportoi Kenian rannikolta:
Mikä siunaus Ruokkikaa Nälkäisten apu onkaan täällä Keniassa!
Vuoden 2013 alusta olemme RN- varoilla jakaneet Mdomon syrjäseudun koululaisille lämpimän aterian joka päivä. Lapset tulevat pitkästä matkasta seurakunnan ylläpitämään esikouluun. Edestakainen kävelymatka eri kylistä koululle on
10- 14 km ja lapset ottavatkin kunnon päiväunet ennen paluumatkaa.Tämä on
pieni alku mutta olemme onnellisia, että voimme ruokkia näitä nälkäisiä pieniä.
Ruokkikaa Nälkäiset ruokkii Keniassa säännöllisesti Mdomon ja Jimban syrjäseudulla sekä Mikindanin slummissa yhteensä noin 600 lasta.

Mdomon syrjäseutu on pitkään kärsinyt kuivuudesta
ja näky on lohduton.

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

