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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 

Ruokkikaa Nälkäiset ry haluaa kiittää si-
nua, rakas tukija, lahjoistasi, joita olet lä-
hettänyt säännöllisesti. Saapuneet lahjoi-
tusvarat on lähetetty eteenpäin, ja ne ovat 
jo perillä avustuskohteissa. Olet antanut 
mahdollisuuksiesi mukaan ja se riittää. 
Kannustamme sinua houkuttelemaan mu-
kaan ystävääsi tai tuttavaasi, vaikka viidel-
lä eurolla kuukaudessa.

Jos jokainen tukijamme löytäisi YHDEN 
uuden kuukausilahjoittajan, voisimme 
auttaa kymmeniä tuhansia ihmisiä enem-
män kuin nykyisin resurssein. Tällä hetkel-
lä tarpeet jo olemassaolevissa RN-projek-
teissa ovat räjähdysmäisesti kasvaneet, ja 
uusia avustuspyyntöjä etenkin pakolaisten 
hyväksi tulee jatkuvasti.

Kahdessa edellisessä kirjeessä kerroimme 
pakolaisprojekteista kriisipesäkkeissä Krei-
kassa ja Libanonissa. Tässä kirjeessä saat 
kuulumisia Intiasta, missä on jatkuva krii-
si. Puolet intialaisista lapsista kärsii alira-
vitsemuksesta. Noin 700 koululaista on 
päässyt säännöllisen RN-kouluruokailun 
piiriin Kolkatan, Dhapan ja Pakurin kau-
pungeissa. Yhteistyöjärjestömme Intiassa 
on IndianChildren-säätiö.

Uusi katukoulu Kalkuttaan
Kalkutan slummien hökkelikylissä jokai-
nen päivä on selviytymiskamppailua. Mie-
het yrittävät kerätä perheelleen elantoa 
ajamalla riksaa, naiset siivoamalla tai etsi-
mällä lastensa kanssa jätekasoista tavaraa 

myytäväksi. Lapsia ei ole varaa laittaa kou-
luun.  Toimeentulon hankkiminen vie van-
hempien ajan ja voimavarat lasten jäädes-
sä vanhempien sisarustensa huollettaviksi 
tai oman onnensa nojaan. Ruoan puute 
johtaa sairastumisiin ja lisäkuluihin, mikä 
rasittaa köyhiä perheitä entisestään.

Noin vuosi sitten Kalkutassa avattiin In-
dianChildren -järjestön toinen katukoulu. 
Koulu sijaitsee köyhimmistä köyhimmän 
Dipin slummialueen sydämessä, ja sinne 
alueen lapset saavat tulla säännöllisesti 
oppimaan, leikkimään ja syömään. Ruoan 
lisäksi he saavat opettajilta  paljon kaipaa-
maansa huomiota ja huolenpitoa. Heidän 
ei enää tarvitse hävetä likaisia vaatteitaan, 
koska koulussa he ovat oppineet pitämään 
itsensä puhtaana.  

Intian slummissa asuvien lasten elinolo-
suhteet ovat ankarat, mutta nämä lap-
set ovat iloisia. Heille on tapahtunut suuri 
ihme; he ovat päässeet kouluun ja saavat 
syödä terveellisen lounaan 5-6 kertaa vii-
kossa. Elinkautiseen köyhyyteen kasvami-
sen sijaan heillä on nyt mahdollisuus valoi-
sampaan tulevaisuuteen.

Ilman tarjoamiasi aterioita lapset eivät tu-
lisi kouluun, eivätkä jaksaisi opiskella. Hei-
dän oikeutensa lapsuuteen olisi uhattuna. 
Kiitos tuestasi näille kaikkein pienimmille!  

Kiitollinen koululainen! Koululounaiden lisäksi Ruokkikaa Nälkäiset jakaa maitoa 100 pienelle lapselle Nadian seudun slummi-
alueella.

Koululounas on useimmille lapsille päivän ainoa ateria.

SUURI KIITOS!



 

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.
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Ruokkikaa Nälkäiset ry

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

TOIVOA INTIAN 
SLUMMEIHIN 

Kannustava ilmapiiri koulussa 
tuo helpotusta ja vastapainoa 
ankeaan arkeen sekä antaa 
lapsille voimaa jaksaa kovaa 
elämää slummissa.   

Näiden tyttöjen hymyt 
kertovat, että koulussa on 
hyvä olla. Ne ovat myös kiitos 
sinulle uskollisesta avustasi.

Koululounaan voimin jaksaa opiskella.

Seuraa päivityksiämme Facebookissa, 
niin saat ajankohtaista tietoa 
toiminnastamme uutiskirjeiden välilläkin.
www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Käy lukemassa Tamperelainen 
-verkkolehdessä säännöllisesti ilmestyvää 
Ruokkikaa Nälkäiset -blogia osoitteessa:
http://www.tamperelainen.fi/kumppanit


