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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

INTIAN LAPSET KIITTÄVÄT 
Ruokkikaa Nälkäiset auttaa Intiassa köyhim-
mistä köyhimpiä yhteistyössä IndianChildren 
-järjestön kanssa rahoittamalla noin 700 pe-
ruskoululaisen ruokailun. Koulujen joukos-
sa on myös iltakoulu lapsityöläisille. Baldawi 
-slummikouluissa seudun lapset saavat käydä 
muutaman kerran viikossa oppimassa perus-
taitoja. Lasten valtava oppimishalu avaa heille 
mahdollisuuden valoisampaan tulevaisuuteen.

Lapsityöläisten arki on raskasta mutta he eivät 
koskaan ole liian väsyneitä tulemaan iltakou-
luun. Useat heistä jatkavat työtä vielä iltakoulun 
jälkeenkin. Vaikka olosuhteet ovat vaatimatto-
mat, heillä on suuria unelmia. ”Koulu on pa-
ras paikka. Me rakastetaan koulua, opettajia ja 
ruokaa, ”lapset kertovat innoissaan. Heidän sil-
mänsä loistavat heidän hakiessaan lisää ruokaa. 
Ruoka on hyvin yksinkertaista, mutta kaikki va-
kuuttavat hymyssä suin sen olevan tosi maukas-
ta. ”Nämä lapset varastivat sydämeni. Heidän 
kiitollisuutensa, intonsa ja suuret unelmansa 
koskettivat,” kirjoittaa RN-yhteyshenkilö.

Oppilaat nauttivat ruokahetkestä. ”Sinä taidat ihan oikeesti tykätä meistä tosi paljon, kun annat meille joka 
päivä niin hyvää ruokaa”, totesi yksi tytöistä opettajalle.

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja 

Sinun lahjasi teki vuonna 2014 
mahdottomasta mahdollista noin 
20 maassa eri puolilla maailmaa. 
Kiitos lahjoistasi, myötätunnostasi 
ja rakkaudestasi!

Ohessa lasten Sinulle 
piirtämä kiitoskortti, 
jossa lukee   
”HYVÄÄ JOULUA 
SUOMALAISILLE 
TUKIJOILLE. KIITOS 
AVUSTA TÄNÄ 
VUONNA!” 

Sinun lahjasi avulla nämä lapset ovat saaneet puhtaat vaatteet, ruokaa ja mahdollisuuden 
päästä köyhyyden kierteestä. Kiitos kun haluat auttaa näitä pieniä myös vuonna 2015!



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.

Kontonummer för ålänningar: 
FI08 8146 9710 0747 73

Insamlingstillstånd  Åland: 
ÅLR 2013/9162

Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014. 
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, 
katastro�alueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
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Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä   www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset  

Juutalaisia 
vähäosaisia  
autettiin tänä 
vuonna sekä 
Israelissa että 
Venäjällä. 

SUURI  
KIITOS!

Sydämellinen kiitos Sinulle, 
rakas RN-työn tukija, lahjoistasi 

ja rukouksistasi vuonna 2014. 

Toivotamme Sinulle 
Levollista Joulua ja Riemullista 

Yhteistyövuotta 2015.

Kiitos, että olet 
halunnut vuonna 

2014 tehdä 
hyvää Ruokkikaa 

Nälkäiset -järjestön 
kautta. Apusi 

tavoitti lukuisat 
hädänalaiset 

ja köyhyydessä 
elävät, myös tämän 

kambodzalaisen 
orpotytön.  

Käy lukemassa Tamperelaisen webbilehdestä
 (www.tamperelainen.fi/Kumppanit) 
säännöllisesti ilmestyvä Ruokkikaa Nälkäiset -blogi!


