Kesäkuussa Ruokkikaa Nälkäiset lähetti
kolmannen avustuserän Nepalin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. Tähän
mennessä yhteistyöjärjestö ChurchAsia
on lähettänyt neljä suurta kontillista hätäapua. Ruokkikaa Nälkäiset on ollut
mukana hankkimassa tarvikkeita. Jokaista kuormaa katastrofialueelle seuraa reilun 30 hengen vapaaehtoisten joukko.

-Kiitos avustasi Israeliin muuttaneille lapsille.

Auta Israelin vähäosaisia

- Olen ylpeä kristityistä, jotka auttavat
maamiehiään näissä vaikeissa olosuhteissa, toteaa avustusoperaatiosta vastaava
lähetystyöntekijä Rick Zachary.

Adam Pitts raportoi Nepalista
6.6.2015

Nepalilaisilla on edessään vielä monia
haasteita voitettavaksi ennenkuin elämä
alkaa normalisoitua, esimerkiksi monsuunisateiden aika lähestyy.

-Kiitos, että autat meitä tästä eteenpäin

-Telttojen jakoa suojaa tarvitseville

”Jeesus osoitti esimerkillään meille antamisen ja auttamisen tärkeyden. Hän
kulki kylästä kylään ja teki hyvää. Tällä viikolla jälleen saimme seurata Hänen
esimerkkiään, kiitos RN-järjestön. Pelkät sanat eivät riitä ilmaisemaan kuinka
kiitollisia olemme tuestanne, rukouksistanne ja rakkaudestanne. RN-järjestön
anteliaisuus mahdollistaa työn laajentamisen ja auttaa meitä valmistautumaan
lopunajan suureen herätykseen juutalaisten keskuudessa. Lahjanne on apu keskitysleiriltä selviytyneiden ja ukrainalaisten
pakolaisten avustamisessa, uusien seurakuntien perustamisessa sekä viikottaisessa ruoan ja vaatteiden jaossa laiminlyödyille lapsille, yksinhuoltajaäideille sekä
leskille. RN-järjestön apu on näille ihmisille aivan ratkaisevan tärkeää.
On siunattua tehdä yhteistyötä tahon
kanssa, joka uskollisesti lähettää varoja
Israelin tukemiseksi. Uskon jokaisen tukijan saavan suuren sadon myös omaan
elämäänsä.

-Tuhoalueen näkymät ovat lohduttomat

On tuskallista katsella ihmisten kärsimystä, syvää pettymystä ja lohduttomuutta.
Haluan meidän kaikkien, ChurchAsia
-järjestön, vapaaehtoisten avustajien sekä
erityisesti järistyksen uhrien puolesta kiittää suuresti avustanne. Kiitos anteliaisuudestanne. Arvostamme sitä suuresti.”

IMoos 12:3 ”Minä siunaan niitä, jotka
Israelia siunaavat”.

Autetaan yhdessä!
20 eur hyvän mielen paketti 1 perheelle (sisältää ruokaa, vaatteita ja keittiötarvikkeita)
100 eur hyvän mielen paketti 5 perheelle (sisältää ruokaa, vaatteita ja keittiötarvikkeita)

Apua Nepaliin viite 4242.

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja

Apua Israeliin viite 1177

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

”On keskiyö täällä Nepalissa ja istuskelen
kuistilla Nepalgungissa. Aikaisin aamulla lähdetään taas viemään kuormaa tuhoalueelle. Kuormassa on telttoja, patjoja ja huopia 1000 perheelle. Ainakin 200
000 perheen arvioidaan menettäneen kotinsa siellä. Puramme lastin, jaamme tarvikkeet ja ajamme takaisin Nepaljungiin.
Edestakainen matka tuhoalueelle kestää
30 tuntia. Lepäämme päivän ja sen jälkeen
lastaamme uuden kuorman ja lähdemme
seuraavalle avustusmatkalle. Tiedossa on
siis monta raskasta ja pitkää työpäivää.
Jaamme apua pahasti tuhoutuneen seudun maanviljelijöille, jotka menettivät kaiken, myös kylvösiemenet, joita nyt tarvittaisiin kipeästi uutta satoa varten.

Israel Pochtar Ashdodista raportoi:

UUTISKIRJE Heinäkuu 2015

Avustustyö Nepalissa jatkuu

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

ISRAEL
Tässä erään nuoren pakolaisen terveiset RN-tukijoille:
”Olen syvästi kiitollinen teille, jotka haluatte auttaa vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita
ihmisiä. Tuntuu hiukan oudolta palata Israeliin, kotimaahan, jota ei vielä oikeastaan tunne.
Lämmin ja sydämellinen vastaanotto on tehnyt meihin kaikkiin suuren vaikutuksen. Olemme
ikuisesti kiitollisia siitä, että te välitätte meistäkin.”

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi

Avustustyö Nepalissa jatkuu.
Maahanmuuttajien arkea helpotetaan Israelissa.

Nepalilaiset tarvitsevat tukeasi. Kiitos, että välität!

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.
Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014.
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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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