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Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja 

Apua kanavoi-
daan mm. Leyten 
ja Cebun saarilla.

Tällä ruoanjakopaikalla ruokaa riitti noin 1000 perheelle.

Viime vuoden marraskuussa Filippii-
neille iski valtaisa hirmumyrsky. Ruok-
kikaa Nälkäiset yhdessä Feeding the 
Nations-järjestön kanssa on ollut mu-
kana auttamassa sen uhreja. Ensim-
mäisen katastrofin jälkeisen kuukau-
den ajan ruokatarvikkeita ostettiin 
paikan päältä Victory Christian Fel-
lowship -järjestön avustuksella. Mar-
raskuun lopulta lähtien Filippiineille 
on lähetetty kuusi kontillista ruoka-
apua eli yhteensä 2,3 miljoonaa ruo-
ka-annosta. Apua on jaettu useissa 
kohteissa ja yhteistyötä tehdään kah-
deksan eri järjestön kanssa. Tuhoi-
san katastrofin jälkeen kestää pitkään 
ennenkuin ihmisten elämä norma-
lisoituu. Ruokkikaa Nälkäiset /FTN  
haluaisi kanavoida hädänalaisille 
mahdollisimman paljon varoja, aina-
kin vuoden 2014 ajan. Tule mukaan!

Kiitos, RN-tukija, että haluat  auttaa 
katastrofin uhreja: Apu tavoitti mm. 
Aljobertin perheen: 

Aljobert on maanviljelijä Ormocissa ja 
asui pienessä majassa niin kuin muut-
kin seudun maanviljelijät. Hänen per-
heeseensä kuuluu vaimo, appivanhem-
mat sekä yksivuotias lapsi. Aikaisin 
aamulla myrsky iski ja heidän talon-

Työ Filippiinien katastrofialueilla jatkuu

sa murskaantui ensimmäisten joukos-
sa, kaikki huuhtoutui pois hetkessä. 
He yrittivät suunnistaa  viereiseen be-
tonirakennukseen suojaan. Aljobert 
piti lasta paitansa alla suojassa ja kan-
natteli toisella kädellä sairasta anoppi-
aan. Kylmä myrskytuuli vihmoi, ilmas-
sa lenteli metalliesineitä, kaikenlaista 
tavaraa. Tavallisesti taloon olisi ehtinyt 
5 minuutissa mutta nyt matka kesti yli 
puoli tuntia. Koko tämän ajan he olivat 
hengenvaarassa. Talossa ei ollut enää 
kattoa mutta se antoi heille turvan.

”Kuulemme jatkuvasti vastaavanlaisia tari-
noita jakaessamme apua. Olosuhteet ovat 
vieläkin lohduttomat. Lähes 100% viljel-
mistä tuhoutui, joten ihmisillä ei ole mah-
dollisuutta niittää satoa ja he ovat edelleen 
täysin ulkopuolisen avun varassa. Näiden 
kovia kokeneiden ihmisten puolesta haluan 
kiittää Ruokkikaa Nälkäisten tukijoita. Fi-
lippiiniläiset eivät tunne teitä mutta he ovat 
erittäin kiitollisia saamastaan avusta. Toi-
vomme, että välitätte ja jaatte toivoa tule-
vinakin kuukausina,” kirjoittaa kontak-
tihenkilömme Filippiineiltä.



 

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

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä   www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset  

Ruokaa Ukrainaan
Ukraina on suurten konfliktien kourissa ja vähäosaisimmat kärsivät eniten. 
Ruoanjakoprojektia valmistellaan parhaillaan. 

Lisätietoa seuraavissa uutiskirjeissä

Tansania
Tansanian syrjäkylissä asukkaat keittävät vettä päivälliseksi. 
Lisää varoja kanavoitu nälänhätäalueelle. 

Lisätietoa seuraavissa uutiskirjeissä

•	 Työ	Filippiinien	
katastrofialueilla	jatkuu

•	 Ruoanjakoprojektia	
valmistellaan	Ukrainassa

•	 Apua	toimitettu	
Tansanian	
nälänhätäalueelle

OBS! Ruokkikaa Nälkäiset samlar in pengar både i Finland och på Åland. Inkomna gåvor från Åland och 
Finland handläggs skilt på grund av olika insamlingstillstånd. Vi ber ålänningar vänligen använda vårt nya 
kontonummer FI08 8146 9710 0747 73. Tack!

Ruokapula  Tansaniassa on paraikaa suunnaton.   


