Apua jaetaan mm. Cebun pohjois-osassa sekä Boholin ja Leyten saarilla.

Marraskuun 8. päivä historian voimakkain trooppinen sykloni Haiyan iski Filippiineille ja jätti jälkeensä
massiiviset tuhot. Kukaan ei tiedä tarkalleen montako kuolonuhria katastrofi loppujen lopuksi vaati
mutta sen tiedämme, että katastrofi kosketti noin
12 miljoonaa ihmistä. Arviot kertovat, että apua tarvitsevien joukossa on 4 miljoonaa lasta.

Toinen vaihe käynnistyi marraskuun lopulla kun ensimmäinen kontillinen ruokaa, sisältäen 1,5 milj ateriaa, lähti Filippiineille.

Myrsky huuhtoi mennessään ihmisiä, koteja, karjaa,
tuhosi riisi -ja muut viljelmät ja vei kalastajien veneet.

Lisäksi yhdessä päätoimisto Feeding the Nationsin
kanssa RN-järjestö toteuttaa kolmivaiheisen avustusoperaation, sillä saarilla jatkuu vaikea tilanne vielä pitkään. Sinun lahjasi turvin jaamme ruoan lisäksi Jumalan rakkautta ja lohtua ainakin vuoden 2014
ajan. Yhteistyötahot Filippiineillä on tarkoin valittu
ja monien vuosien yhteistyön aikana testattu ja turvallisiksi todettu, kertoo Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön kansainvälinen johtaja Steve Sumrall.
Ensimmäinen vaihe on meneillään ja sen aikana jaetaan purkkiruokaa, pullotettua vettä, patjoja ja huopia selviytyneille yhdessä paikallisen Victory Christian Fellowship, FSPM ja Team Mission -järjestöjen
avustuksella.

1 eurolla jaetaan
10 eurolla jaetaan
25 eurolla jaetaan
50 eurolla jaetaan

10 ateriaa
100 ateriaa
250 ateriaa
500 ateriaa

Kun jokainen meistä antaa jotakin, siitä tulee paljon ja voimme auttaa tuhansia ja taas tuhansia!
Kiitos lahjastasi! Se on arvokkaampi kuin osaat
kuvitellakaan!
”Älä kiellä apuasi jos toinen on avun tarpeessa
ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää. (Snl 3: 27)

Päivi Sarjasto
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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

Ruokkikaa Nälkäiset on antanut alkumetreiltä asti
hätäapua paikallisesti toimivien FSPM (Finlands
-Svenska- Pingstmission) ja Team Mission -järjestöjen avustuksella hankkimalla paikan päältä puhdasta vettä ja ruokaa.

Kolmas vaihe sisältää useita ruokalasteja pitkin
vuotta 2014.

UUTISKIRJE Joulukuu 2013

”Minä olen hänen tukenaan ahdingossa.” (PS 91: 15)

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 Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.

Joulutervehdys Sinulle!
Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö kiittää lahjoistasi ja rukouksistasi vuonna 2013 ja toivottaa
Sinulle, Rakas tukija, Rauhallista Joulun Aikaa ja Hyvää Uutta Yhteistyövuotta 2014.
Jumala on nähnyt että ...” olet ollut runsaskätinen ja antanut köyhille.” (PS 112:9)

Sinä olet suuri siunaus!
”Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;
Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen;
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.” (4. Moos. 6:24-26)

KIITOS, ETTÄ AUTAT!
-Ruokkikaa Nälkäiset jakaa
ruokaa ja vettä Filippiineillä!

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