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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 

SAMBIA kuuluu maailman kym-
menen köyhimmän maan jouk-
koon. Lähes joka neljännellä sam-
bialaisella on HIV-infektio,  ja 
monet lapsista  syntyvät sairai-
na. Miljoona maan 11 miljoonas-
ta asukkaasta on orpoja vanhem-
pien kuoltua useimmiten aidsiin,  
malariaan tai koleraan.  Jopa 60 
% valtion koulua käyvistä koulu-
laisista on orpolapsia, joista mo-
net asuvat kadulla. Suurimmal-
le osalle orvoista koululounas on 
päivän ainut ateria. Lapset tulevat 
kouluun juuri ruoan tähden. Usein 
lapset saavat koulusta ruokapake-
tin vietäväksi myös pienemmille si-
saruksilleen.

Lasten lisäksi pieni osa ruoka-
avusta välitetään vangeille ja les-
kille. Avunsaajista yli 10 000 on 
lapsia ja aikuisia muutama tuhat. 

Haluamme kiittää lämpimästi tei-
tä lahjoittajia sambialaisten lasten, 
köyhien perheiden ja yhteiskunnan 
muiden vähäosaisten puolesta. 
Toivotamme teille Jumalan siuna-
usta ja rukoilemme Jumalan täyt-
tävän kaikki teidän tarpeenne.   

Lähetyssaarnaaja 
Dave Keating
Lusaka, Sambia

Ruokkikaa Nälkäiset yhteistyössä Feeding the Nations -järjestön kanssa ruokkii säännöllisesti 
Sambiassa noin 15 000 lasta.

Kuivatut hedelmät ovat lasten suurta herkkua.

Monet koulut ja orpokodit tais-
televat taloudellisten vaikeuksi-
en kanssa. Kouluruokailun myö-
tä oppilaiden lukumäärä yleensä 
tuplaantuu. Ruoantarve on pal-
jon suurempi kuin saatavilla ole-
va ruoan määrä. Tälläkin hetkellä 
tuhannet lapset odottavat pääsyä 
ruoanjaon piiriin. RN-apua kana-
voidaan syrjäseudun kaikkein köy-
himpien alueiden kouluille, jotka 
eivät saa tukea muualta. 

Ruoka-apu antaa toivoa valoi-
sammasta tulevaisuudesta lapsil-
le, jotka haluavat käydä koulua. 
Koululaisten lisäksi ruokaa jae-
taan muillekin aliravituille lapsil-
le. Ravitsemustilan korjaantumi-
sen myötä lasten terveys kohentuu 
nopeasti. Jo muutamassa kuukau-
dessa heistä tulee energisempiä ja 
keskittymiskykyisempiä, mikä vai-
kuttaa suotuisasti koulunkäyntiin. 
Pari kolme vuotta säännöllisesti 
ruokaa saaneiden oppilaiden kou-
lumenestyksen on huomattu pa-
rantuneen tuntuvasti. 



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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KOULURUOKAA, 
NAM! KIITOS 
ETTÄ TARJOAT 
MINULLE PÄIVÄN 
ATERIAN!

SAMBIA
Nimeni on Frida Zulu ja olen 13 vuotta vanha. Olen seitsemännellä luokalla 
ja lempiaineitani koulussa ovat matematiikka, englanti ja yhteiskuntaoppi. 
Haaveenani on opiskella lääkäriksi, jotta voisin auttaa orpoja ja muita eri-
tyistä apua tarvitsevia.

Minulla on kolme sisarusta. Vanhempamme ovat kuolleet. Asun vanhan iso-
äitini kanssa eikä meillä läheskään aina ole tarpeeksi ruokaa. Joskus sisarus-
teni täytyy kerjätä tai varastaa ruokaa pitääkseen itsensä hengissä. Minulla 
ei tätä ongelmaa ole, koska saan koulussa ruokaa. Olen siitä todella iloinen. 
Välillä saamme hakea ruokapaketin kotiin ja se on meille aina riemun päivä. 
Kiitos kun autatte meitä!


