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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 

LUOTETTAVA YHTEISTYÖKANAVA
Lauantaina 25.4.2015 tuhoisa maanjäristys järisytti Nepalia. RN-
järjestö tekee avustusyhteistyötä Nepalissa paikallisen ChurchA-
sia-järjestön kanssa, joka on jakanut hätäapua aivan alkumetreil-
tä asti. Ensimmäinen avustuslasti mukanaan 30 tiimiläistä lähti 
kohti katastrofialuetta vain muutama päivä järistyksen jälkeen. 
Tarvikkeet hankittiin edulliseen hintaan Intian rajaseudulta Ne-
paljungista ja kuljetettiin rekoilla katastrofialueelle. Huhtikuun 
viimeisenä viikonloppuna jaettiin ensimmäinen lastillinen hätä-
apua; peruselintarvikkeita, vettä, huopia ja telttoja.  

Projektin päävastuussa oleva lähetyssaarnaaja Rick Zachary, joka 
johtaa 206 paikallista seurakuntaa, on asettanut  avustusoperaa-
tion johtoon paikallisia, kokeneita katastrofityöntekijöitä, jotka 
tuntevat hyvin järistysalueen olosuhteet. Olen tehnyt paikallisten 
johtajieni kanssa yhteistyötä yli 12 vuotta ja luotan heidän arvi-
ointikykyihinsä, toteaa Rick Zachary.  

ENSIMMÄINEN AVUSTUSKUORMA 
PERILLÄ NEPALIN TUHOALUEELLA
1.5.2015 Ruokkikaa Nälkäiset sai ensimmäisen raportin Chur-
chAsian tiimiläisiltä:

Vaikean ajomatkan jälkeen saavuimme Kathmanduun. Havait-
simme suurimman osan avustustarvikkeista jäävän Kathmandun 
laaksoon, vaikka suurin hätä on vuoristoseudun kylissä. Tiet ovat 
erittäin huonossa kunnossa mutta onnistuimme pääsemään pahimmalle tuhoalueel-
le. 

Ensimmäinen lasti purettiin Bhimatarin kylässä Sindhupalchokin seudulla. Kaaokseen 
väsyneet ihmiset tarvitsevat epätoivoisesti ruokaa, puhdasta vettä, suojaa, henkistä tu-
kea ja turvaa.  Kaikki tiimiläiset tekevät työtä tauotta. Teemme parhaamme, mutta on 
rehellisesti todettava ettemme kykene vastaamaan täysin valtavaan avuntarpeeseen. 

Viemämme ensiapu tuntui näissä olosuhteissa mitättömältä, mutta se oli hyvä alku ja 
uusia avustuskuormia on jo matkalla tänne. Olemme tyytyväisiä voidessamme auttaa 
kaikkein eniten apua tarvitsevia. 

Olemme kiitollisia kaikille tukijoille, jotka luottavat kykyymme käyttää lahjoitusvarat 
viisaasti. Meillä on vain vähän yleiskustannuksia, koska seurakuntalaiset hoitavat va-
rastoinnin ja jakelutyön. Pystymme kanavoimaan lähes 100 % saamistamme varoista 
hädänalaisille. Avustusstrategiamme on toimiva ja joustava, mikä auttaa meitä rea-
goimaan nopeasti. Tuhannet nepalilaiset menehtyivät ja suru on suuri, mutta surun 
keskellä on ollut rohkaisevaa havaita seurakuntien valmius tehokkaaseen toimintaan 
vaikeissa olosuhteissa.

AUTA NEPALIN MAANJÄRISTYKSEN UHREJA

Tehdään hyvää yhdessä!

Näiden lasten ei tarvinnut odottaa apua liian kauan.



 

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

Ruokkikaa Nälkäiset ry

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

AUTA NEPALIN MAANJÄRISTYK-
SEN UHREJA NYT!

Ensimmäinen 
avustuslasti pe-
rillä Bhimatarin 
vuoristokylässä.

Tämäkin perhe odottaa apuasi.

SINÄ VOIT AUTTAA!

Ruokkikaa Nälkäiset on lähettämässä toisen avustuserän Nepaliin lähiai-
koina. Apu menee perille luotettavan kanavan ChruchAsian kautta. 

Sinun lahjoituksesi toimitetaan maanjäristyksen uhreille ruokana, juoma-
vetenä ja suojana.

Antamasi lahja on suureksi rohkaisuksi ja avuksi hädän keskellä.

Esim. 35 euron perhepaketti (reilun viikon ajaksi) sisältää perusruokatar-
vikkeita ja 8 huopaa. Montaako perhettä sinä haluat auttaa?


