Työ Syyrian rajaseudulla on tullut päivä
päivältä vaarallisemmaksi. Yhteistyöseurakuntamme The Rock Eternal Churchin
pastori George Saad tiimeineen vie henkensä uhalla apua syyrialaisille ja irakilaisille pakolaisille. Alla sekä kuvaterveiset
että kiitoskirje Libanonista.

”Oikein Hyvää Uutta vuotta jokaiselle Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön tukijalle. Haluan ensimmäiseksi kiittää teitä mahdollisuudesta toimia toivon lähettiläänä toivottomille.
Kiitos lahjoistanne Lähi -idän lähetyskentälle. Jo
vuosia kestänyt yhteistyömme on auttanut tuhansia muslimeja niin fyysisesti kuin hengellisestikin.

Olosuhteet ovat ankeat, ja ympärillämme tapahtuu pahoja asioita, mutta olemme saaneet todistaa tuhansien muslimien löytäneen Jeesuksen.
Vuoden 2015 lopussa RN-varoilla jaettiin ruokaa ja huopia syyrialaisille ja irakilaisille pakolaisille Beirutissa sekä Hermelin pakolaisleirillä
Syyrian rajaseudulla.
Lisäksi ennen joulua hankittiin ruokakuponkeja
ISIS -järjestöä paenneille ihmisille, jotta he pääsivät ruokaostoksille vieraassa maassa.
Pakolaislapsille, joista monet ovat menettäneet
vanhempansa, järjestettiin joulujuhla joululahjoineen. Lasten riemulla ei ollut rajoja. Saimme kertoa hyvän sanoman sadoille lapsille, jotka eivät koskaan olleet kuulleet evankeliumia.
Kiitos, että teitte tämän kaiken mahdolliseksi.
Jumala täyttäköön kaikki teidän tarpeenne rikkautensa mukaan.”

Ruoantarve on huutava pakolaisleireillä.

KIITOS LAHJASTASI.
Sinun tukesi mahdollistaa
ruoanjaon pakolaisille
myös tänä vuonna.

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 FI33 8000 1002 0372 33

Pastori Saad
The Rock Eternal Church
Libanon

UUTISKIRJE Tammikuu 2016

Libanonissa pakolaistyö jatkuu vaarasta
huolimatta myös vuonna 2016

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

Viime vuonna RN-järjestö oli mukana organisoimassa
avustusprojektia myös Kuubassa.
LUE KUUBALAISEN PERHEEN SELVIYTYMISTARINA:
”Kolme vuotta sitten jouduin onnettomuuteen, jossa jalkani murskaantui
pahasti. Jalka on leikattu useita kertoja, mutten ole pystynyt ottamaan
askeltakaan kolmeen vuoteen. Voit vain kuvitella, miten tämä tapahtuma
on vaikeuttanut perheeni elämää. Vaimoni kovalla työllä ansaitsemat varat ovat menneet sairaalakuluihin, eikä raha ole riittänyt ruokaan. Tilanne
on ollut raskas ja vaikea. Jumala kuitenkin näki tilanteemme. Kiitos teille,
Ruokkikaa Nälkäiset ry:n tukijat, lahjoistanne. Ruoka-apunne ollut suureksi siunaukseksi meille. Koko perheeni - minä, vaimoni ja pojat - haluaa
sydämestään kiittää teitä avusta.

Toivoa
syyrialaisille
pakolaisille

Ruokaa jaetaan
mm Hermelin
pakolaisleirillä
Libanonissa.

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Ruokkikaa Nälkäiset ry

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 POL - 2015 - 9096, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto
Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä
Från konto nr

12.11.2015. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata. Voimassa 1.1.2016-31.12.2017. 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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