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Vuonna 2013 Ruokkikaa Nälkäiset 
yhdessä päätoimiston kanssa tavoitti  
enemmän apua tarvitsevia kuin kos-
kaan aikaisemmin. Kohtasimme mm. 
pakolaisia Libanonissa, Kreikassa ja 
Ruandassa, katastrofin uhreja Filippii-
neillä, vainottuja kristittyjä Pakistanis-
sa, nälkäänäkeviä  Tansaniassa ja Ke-
niassa, orpolapsia niin Afrikassa kuin 
Aasiassakin sekä vähäosaisia vanhuk-
sia Israelissa ja Venäjällä. RN-järjestö 
oli mukana lievittämässä maailman 
nälkää ja jakoi kymmenille tuhansille 
ruokaa eri puolilla maailmaa.  Olem-
me erittäin kiitollisia Jumalalle jokai-
sesta joka uhraa omastaan, sillä ilman 
säännöllistä tukeasi auttaminen ei oli-
si ollut mahdollista. 

Kiitos, rakas RN-tukija, että olit hä-
dän hetkellä auttamassa niitä, jotka 
eivät vaikeissa olosuhteissa itse pysty-
neet auttamaan itseään. Rahalahja-
si 2013 mahdollistivat avustusprojek-
tit seuraavissa maissa: Kenia, Venäjä, 
Intia, Israel, Albania, Viro, Tansania, 
syyrian pakolaiset Libanonissa ja Krei-
kassa, Pakistan, Honduras, Sambia, 
Kambodza, Burundi, Filippiinit, Mexi-
co, Haiti ja Ruanda. Koskaan ennen ei 
maailmassa ole ollut näin paljon hä-
tää kuin nyt, siksi uskomme, että tänä-
kin vuonna haluat ponnistella kaikkein 
köyhimpien auttamiseksi.

Suuri Kiitos!

KAMBODZA

Noin 20 prosenttia kambodzalaisista 
elää äärimmäisessä köyhyydessä ja lä-
hes puolet alle viisivuotiaista on alipai-
noisia johtuen ruokapulasta. Ruokki-
kaa Nälkäiset/FTN jakoi Kambodzassa 
ruokaa 3000 orpolapselle sekä leskil-
le. Ruoka varastoitiin Phnom Penhiin 
ja kanavoitiin sieltä käsin Foursquere  
Children of Promise -järjestön orpo-

koteihin eri puolille maata. Tuen pii-
riin kuuluvat saivat lämpimän aterian 
päivittäin ikään, rotuun ja vakaumuk-
seen katsomatta. 

ISRAEL

Israelissa RN-ruoka-apu kanavoitiin 
Ashdodin, Ramlen ja Ashkelonin kau-
pungeissa Beit Hallel -seurakunnan 
avustuksella. Suunnitteilla on laajen-
taa työtä myös Kiryat Gatiin. Avun-
saajia 2013 olivat maahanmuuttajat, 
yksinhuoltajat ja keskitysleiriltä sel-

viytyneet vanhukset. Joukkoon kuului 
myös palestiinalaisia. Kiitoskirje. ”Kii-
tos avustanne ja huolenpidostanne. Haluan 
sydämestäni kiittää ruokapaketeista, joita 
olemme saaneet. Olen yksinhuoltaja ja yri-
tän selvitä minimipalkalla ja olen taloudel-
lisesti erittäin vaikeassa tilanteessa. Toivon, 
että jatkossakin saisin teiltä tukea ja ruo-
ka-apua. Kiitollinen Tatiana”

INTIA
Tämä kuusivuotias kuusilapsisen per-
heen poika kysyy opettajalta joka aamu 
ensimmäiseksi milloin syödään ja mitä 
syödään. Hän pystyy keskittymään lä-
hinnä  ruokailuun ja odottaa ruoka-
saliin pääsyä innolla. Hän ei ole köyhä 
vaan köyhimmistä köyhin, jolle koulu-
ruokailu on elintärkeää ja yksi päivän 
kohokohdista. RN-järjestö tekee yhteis-
työtä  Intiassa IndianChildren -säätiön 
kanssa ja ruokkii noin 700 koululaista.

Vuonna 2013 useita rekkakuormia ruokaa puret-
tiin Kambodzassa.

Jopa 95% intian perheistä elää alle 4 eurolla/päivä.

Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. 
(Jes 40:1)

Rukoilethan hädänalaisten 
puolesta ja rukoile myös 
kohdemaissa työskenteleville, 
voimaa, viisautta ja rakastavaa 
sydäntä kohdata kärsiviä!  

KIITOS!



 

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

SAMBIA

Kolme neljästä sambialaisesta elää köyhyydessä, heistä yli 
puolet elää äärimmäisessä köyhyydessä. Aidsiin, malariaan 
ja  koleraan menehtyneet vanhemmat ovat jättäneet jälkeen-
sä arviolta 1,2 miljoonaa orpolasta. Yhdessä syksyllä saapu-
neessa ruokakontissa oli ruoan lisäksi myös kirjoja ja moneen 
orpokotiin perustettiin kirjasto. Mukana olleen hengellisen 
kirjallisuuden voimin pidetään pyhäkoulua. Ruokkikaa Näl-
käiset päätoimiston kanssa yhteistyössä ruokki Lusakan seu-
dulla 17 000 orpoa joka päivä. 

Ilo oli ylimmillään kun kirjalahjoihin tutustuttiin.


