Kontaktipastorimme raportoi Libanonista:
Yli miljoona syyrialaista on ylittänyt
rajan hakien turvaa ja suojaa Libanonista. Meillä on kontakti 1500 pakolaisperheeseen.
RN-tuen turvin autoimme jouluna
noin 300 perhettä. Se oli täydellinen
ajankohta kertoa joulun sanoma ruokalahjan kera.
Monet pakolaisista ovat menettäneet läheisensä tai joutuneet heistä
eroon. Ruokapaketit antoivat syyrialaisille mahdollisuuden kokootua yhteen syömään hyvin. Apua on jaettu
Libanonin vuoriseudulla, koska Syyrian rajaseudulla työskentely on nykyisin liian vaarallista.

Viime kuukausien aikana olemme oppineet jakamaan surun ja tuskan pakolaisten kanssa. Heidän kaikkien
puolesta haluan esittää syvimmän kiitokseni teille myötätuntoisesta asenteestanne. Kiitos säännöllisestä tuestanne ja rakkaudestanne syyrialaisia
kohtaan.

Ruokkikaa Nälkäiset haluaa
jatkaa avustustyötä syyrialaisten
auttamiseksi. Toivottavasti sinäkin
haluat olla mukana!
Pakolaiset ovat helpottuneita saadessaan ruokaa.

Ruokapaketit sisältävät perusruokatarvikkeita ja säilykkeitä.

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

Iloitsemme voidessamme havaita,
kuinka ihmisten kokonaisvaltainen
auttaminen kantaa satoa. Eräs syyrialainen mies totesi saadessaan ruokapaketin:” Olette osoittaneet minulle suurta rakkautta ja välittämistä. Se
on kertonut minulle kuka Jeesus on ja
haluan alkaa seurata häntä.”

Merkittävä syy työmme menestymiseen on, että olemme pystyneet antamaan apua säännöllisesti. Syyrialaisten keskuudessa on levinnyt tieto,
että seurakuntamme ovet ovat heille
aina avoinna ja että sieltä saa tukea,
turvaa ja ruokaa. Ruokapakettien toivossa tulleet ovat ilahtuneet huomatessaan pystyvämme auttamaan heitä myös henkisesti ja hengellisesti.

UUTISKIRJE Helmikuu 2014

Apua syyrialaisille pakolaisille

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

Yhdessä auttamisen riemua!
Seurakuntalaiset Libanonissa ovat
auliisti auttaneet tehden ruokapaketteja
syyrialaisille jo kuukausien ajan.

SYYRIALAISTEN KÄRSIMYS JATKUU
-Helmikuussa uusi avustuserä syyrialaisille pakolaisille

Ruoanjaon valmistelu
vie aikaa ja vaivaa.

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