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Lisäapua Israeliin

Ruokkikaa Nälkäiset ry on vuoden 2016 alusta korottanut kuukausittaisen Israeliin lähetettävän avustuksen määrää. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että
100 uutta perhettä pääsee säännöllisen ruoanjaon piiriin. Tällä
hetkellä ruoka-apua saa yhteensä 750 perhettä. Lisäksi ruokapakettien valikoimaa laajennetaan. Hyvä uutinen on myös se,
että työn kasvaessa Ashdodin
keskustaan on avattu uusi ruoanjakokeskus. Helmikuussa yhteistyökumppanimme Beit Hallel-seurakunta järjesti viikkoja
kestäneen Auta tarvitsevia -kampanjan.

Ukrainan suurlähetystön julkaisu
kertoo 95 000 ukrainalaispakolaisen
saapuneen Israeliin.

Pastori Pochtar raportoi:
Auta tarvitsevia -kampanjan kohokohta oli uuden avustuskeskuksen avajaiset. Keskuksesta jaetaan
ruokaa, vaatteita ja muita perustarvikkeita maahanmuuttajille,
yksinhuoltajaäideille ja keskitysleiriltä selviytyneille vanhuksille.
Järjestimme maahanmuuttajille
myös "tervetulokonsertin", jonka
yhteydessä yli 300 perhettä sai
kotiin vietäväksi suuren ruokalaatikon. Meillä on ollut kunnia
pitää vieraana myös Israelin parlamentin (Knessetin) edustajaa
maahanmuuttajille järjestetyssä
tilaisuudessa. Hän toivotti osallistujat tervetulleiksi Israeliin ja lausui heille rohkaisun sanoja.
Seurakuntamme on harvoin ollut niin täynnä ihmisiä kuin tämän
kampanjan aikana, koska avuntarve on huutava. Tiedämme, että
Ashdodissa on vielä paljon paljon
niitä ihmisiä, jotka ovat välittömän avun tarpeessa. Uskomme
ja luotamme, että kumppanijärjestöiltämme saadun avun turvin
pystymme jatkossa auttamaan
yhä useampia. Säännölliset RNrahalähetykset tekevät pitkäjän-

teisen työn mahdolliseksi. Tämä
kampanja onnistui hyvin. Ihmiset
saivat konkreettisen avun lisäksi
lohdutusta vaikeaan elämäntilanteeseensa. He häkeltyivät saamastaan huomiosta ja sydämellisestä
vastaanotosta. Monet liikuttuivat
kyyneliin asti saadessaan ruokaa,
Jumalan huolenpitoa ja kuullessaan ihmisten kaukana Suomessa
haluavan auttaa heitä hädässä.

Pakolaisten vyöry
Israeliin jatkuu. Sinä
voit lahjallasi toivottaa
heidät tervetulleiksi
uuteen kotimaahan!

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja
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Pekka Simojoki Ruokkikaa Nälkäiset
-järjestön suojelijaksi
Simojoen tervehdys sinulle RN-tukija:
- Ruokkikaa nälkaiset tekee omalla sarallaan hienoa ja tärkeää työtä.
Minä haluan tukea kaikkea tällaista toimintaa, missä tavalliset kristityt
ovat uskaltaneet lähteä liikkeelle. Kaikki suuri alkaa pienestä.
Olette mukana hienossa työssä! Pistä omat evääsi likoon ja annat
Herran ne siunata! Leipä ei sinun omasta pöydästäsi tule koskaan
loppumaan.
Pekka Simojoki
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