Pakolaiset Kreikassa
Ruokkikaa Nälkäiset on lähettänyt avustusta pakolaisille Kreikkaan. Yhteistyössä Samaria -järjestön
kanssa tuetaan Ateenaan rantautuneita pakolaisia.
Kiitos tuestasi Euroopasta turvaa hakeville!

Pastori Aleksander Molla kirjoittaa:
Olemme viime viikkoina kierrelleet slummialueella. Ihmiset
asuvat ilman lämmitystä olevissa kosteissa ja likaisissa parakeissa. Vakavat sairaudet, invaliditeetti ja tänä aikana nimenomaan työttömyys ajaa albanialaisia köyhyyteen.

On etuoikeus auttaa uskonsa tähden paenneita, toteaa Nanna Rosengård

On sydäntäsärkevää kuulla ihmisten kertovan olevansa kaikkien hylkäämiä ja nähdä pienten lasten elävän alkeellisissa
olosuhteissa.Teidän RN-tukijoiden kanssa yhdessä viemme
valoa pimeyteen. Ruoanjako on raskasta työtä, mutta kohtaamamme helpottuneet ja kiitolliset ihmiset antavat voimaa jatkaa. Usein ihmiset seisovat sanattomina nähdessään
meidät ruokapakettien kanssa kotiovellaan. Heiltä saamamme kiitollisuus on joskus hämmentävän ylitsevuotavaa.
Olemme niin kiitollisia, että olemme voittaneet hädänalaisten ja kodittomien luottamuksen sekä nähneet monien apua
saaneista tulleen mukaan seurakuntaan. Ruoka yhdessä toivon sanoman kanssa kantaa pysyvää hedelmää!

Lähetyssaarnaaja Nanna Rosengård raportoi:
Jaamme Ateenan keskustassa sijaitsevassa kiinteistössä lämmintä ruokaa kahdesti viikossa. Ruoka-apua jonottaa noin
150 ihmistä kerralla. Apu kanavoituu lähinnä lapsiperheille
ja vanhuksille mutta ruokajonossa on myös yksin vaeltavia.

”Heidän köyhiään meidän vain tuli muistaa ja niin
minä olen ahkerasti tehnytkin” (Gal 2:10)

Lapsiperheet Albaniassa
Albania on yksi Euroopan köyhimmistä maista, johon vaikea taloudellinen tilanne on iskenyt lamaannuttavasti. Ruokkikaa Nälkäiset jakaa säännöllisesti ruokaa kolmella paikkakunnalla; Lac, Lushnje ja
Rreshen. Kiitos tuestasi!

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

Jopa 95% Euroopasta turvaa hakevista pakolaisista kulkee
Kreikan kautta, eikä Kreikalla ole resursseja huolehtia pakolaisvirrasta. Suurin osa Kreikkaan saapuneista pakolaisista asuu puistoissa. Tarpeet heidän keskuudessaan ovat suuret, koska useimmat heistä ovat joutuneet lähtemään kotoa
kiireellä. Kreikkaan saapuu eniten pakolaisia Afganistanista
ja Iranista mutta mukana on myös paljon syyrialaisia. Olemme saaneet johdattaa monia uskon tielle ja saamme auttaa
myös niitä, jotka oman kristillisen vakaumuksensa tähden
joutuvat hakemaan turvaa Euroopasta.

Tässäkin kodissa asuva perhe ottaa ruokaapua vastaan suurella kiitollisuudella.
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Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.

Ruoka-apua Venäjälle ja Viroon.
Viipurin seudulla RN-järjestö auttaa mm. invalideja ja katulapsia. Moskovassa apua saavat vanhukset ja kodittomat.
Viroon viedään vuosittain 10 avustuskuormaa. Vuonna 2013 avustusta on kanavoitu kodittomille ja lapsiperheille myös Itä-Viroon Tallinnan, Rakveren ja Lehtsen lisäksi.
”Ruokimme viikottain 1200 ihmistä. Kodittomien kuntoutuskeskuksessa pelastui
lokakuussa yli 100 ihmistä. ”Armon kahviloissa”, missä autetaan vanhuksia, syntyy uusia Jumalan lapsia joka viikko.Viime viikolla sain rukoilla pelastusrukouksen
kolmen yli 90-vuotiaan kanssa,” raportoi onnellinen pastori Petr Prelin Moskovasta.
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Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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