Kreikan väkiluku on 10 miljoonaa, joista pakolaisia on noin miljoona. Ateenassa asuu noin 5 miljoonaa ihmistä.
Joka toinen nuorista on työttömänä ja
yleinen työttömyysluku on 40 %. Tilanne maassa on vaikea ja lähes päivittäin
eri puolilla kaupunkia on mielenosoituksia. Kansa kapinoi. Suuri määrä liikehuoneistoista on tyhjillään.
Lähi-Idästä tulevat pakolaiset rantautuvat ensimmäiseksi suurten talousvaikeuksien kanssa kamppailevaan
Kreikkaan, jossa heistä ei ole mahdollisuus huolehtia asianmukaisesti. Ruokkikaa Nälkäiset ry:n edustajat
vierailivat Ateenassa syyskuun lopulla
tutustuen paikallisen yhteistyöjärjestönsä, Samarian, toimintaan.

Rakkaudellinen
ilmapiiri kosketti

Ruoanjako alkoi klo 17 mutta ensimmäiset nälkäiset saapuivat paikalle jo
kolmen aikaan. Ruoanjakoa valmistell-

tiin huolella. Vapaaehtoiset loihtivat
yksinkertaisista ruoka-aineista herkullisia aterioita, jotka tarjoiltiin ihmisille
pöytiin. Ilmapiiri oli rakkaudellinen.
- Alussa kommunikointi tuotti vaikeuksia,
koska meillä ei ollut yhteistä kieltä. Nyt kun
mukana on auttamassa useita uskoon tulleita afganistanilaisia, työ sujuu ongelmitta.
Pakolaisia kohdellaan usein huonosti, he
joutuvat kärsimään paljon vääryyttä. Siksi
haluamme sekä kohdella heitä arvokkaina
että tarjota heille maukkaan aterian, kertoi
työlle omistautunut pastori Philip.
Oli ilo seurata, kuinka ystävällisesti avustajat ottivat vastaan jokaisen.
He rohkaisivat ja kuuntelivat vaikeassa elämäntilanteessa olevia. Ruoanjako alkaa aina ilosanoman kertomisella ja sen jälkeen jokainen saa runsaan
kana-aterian.

Lohduttomia kohtaloita
Toivottomuus on läsnä.

Pakolaisten kohtalo pysähdytti. Monet perheet ovat hajallaan. Perheen-

jäsenet ovat joutuneet eroon toisistaa
eri maiden pakolaisleireille. Monet
pakolaisista asuvat Ateenan puistoissa ilman ihmisarvoa. Elämä neljän
pienen lapsen kanssa kadulla tuntuu
mahdottomalta ajatukselta, mutta on valitettavasti todellisuutta monille. Pelko ja lohduttomuus näkyvät
vanhempien kasvoilla.
Nuori afganistanilainen Nouradin
-niminen mies kertoi tavanneensa
pastori Philipin puistossa jakamassa
ruokaa.
- Pidin siitä mitä hän puhui, ja varsinkin se
miten hän toimi, teki minuun suuren vaikutuksen. Nyt minulla on rauha enkä pelkää
enää. Olen Jeesuksen oma.
Ateenassa jaetaan apua köyhille muslimipakolaisille. Apusi toimitetaan
perille luotettavan kanavan kautta,
ja työ kantaa hyvää hedelmää. Kiitos
runsaasta lahjastasi!
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

Työstä pakolaisten parissa vastaa korealaissyntyinen lähetyssaarnaajapariskunta. Samarian toimipiste sijaitsee Ateenan keskustassa ja ruokaa
jaetaan kolme kertaa viikossa yhteensä noin 600 pakolaiselle.

Tämä nelilapsinen perhe saapui Ateenaan kuukausi sitten. He löysivät turvapaikan hylätystä hökkelistä. Tällä hetkellä heidän ruokahuollostaan vastaa Ruokkikaa Nälkäiset ry.
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KREIKASSA MILJOONA PAKOLAISTA

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

Samaria -järjestön
vapaaehtoiset
valmistavat ruoan
rakkaudella ja
tarjoilevat sen
pöytiin.

KREIKASSA
MILJOONA
PAKOLAISTA
he tarvitsevat
apuasi kipeästi
Ruokkikaa Nälkäiset
ruokkii Ateenassa
viikottain noin 600
Lähi-Idästä tullutta
pakolaista.

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Kontonummer för ålänningar:
FI08 8146 9710 0747 73
Insamlingstillstånd Åland:
ÅLR 2013/9162

Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.
Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014.
Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä
Från konto nr

Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata. Voimassa 22.1.2014-31.12.2015. Varoilla autetaan
hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti; Afrikan, Aasian, Etelä -ja Keski-Amerikan ja Euroopan maissa,
katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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