Kenia

Perhe hylkäsi Kadzon. Sairaana hän vetäytyi syrjään
toivottomana ja yksin. Oasis -klinikan työntekijät löysivät hänet, lääkitsivät, ruokkivat ja rohkaisivat.
Nyt hän voi hyvin. Itsetunto ja ilokin on palannut. Sinä
RN-tukija annoit tällekin tytölle uuden mahdollisuuden!

Sambia
Nämä orpopojat Sambiassa Legacy Academy -koulussa saavat terveellisen aterian päivittäin. He tulevat kouluun RN-lounaiden tähden ja jaksavat opiskellakin kun vatsa on täynnä. Mitä heistä vielä tuleekaan?

Sahid työskentelee päivät. Työpäivän jälkeen syötyään kunnon RN-päivällisen hän on jaksanut opiskella iltakoulussa ja oppinut niin lukemaan, laskemaan kuin kirjoittamaankin. Viime syksynä hänen
suuri unelmansa toteutui ja oma kanakauppa aloitti toimintansa. Kauppa on Sahidille tie ulos köyhyyden kierteestä. Mielenkiintoista seurata miten tämän ahkeran teinipojan businekset kasvavat.

Albania
Nämä iloiset veljekset menevät nykyisin innolla kouluun. Heillä on nyt
ikiomat koulukirjat. RN aloitti syksyllä 2016 avustustyön Kavajan kaupungissa Albaniassa jakamalla vähäosaisten perheiden lapsille ruokaa ja
koulutarvikkeita. Monet perheet ovat ahtaalla, sillä seudun työttömyys
on noussut lähes 40%.

Tässä muutaman lapsen tarina vuodelta 2016.
Ilman sinun tukeasi he olisivat menehtyneet.
Kiitämme Kadzon, Sahidin ja tuhansien heidän kaltaistensa
apua saaneiden puolesta tuestasi ja toivotamme
hyvää alkanutta vuotta 2017!
Arto Mäkinen
puheenjohtaja

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Lahjoitustili FI33 8000 1002 0372 33
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UUTISKIRJE Tammikuu 2017

Suuri Kiitos!

Rakas Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön ystävä,
Minulla on Sinulle iloisia uutisia. Vuonna 2016 RN-järjestö pystyi tukemaan sopimusten mukaan kaikkia projekteja, joita
oli 13 eri puolilla maailmaa. Lisäksi toiminta laajeni Albaniassa, Keniassa, Libanonissa, Irakissa ja Israelissa.
Samanaikaisesti painiskelemme haasteen kanssa, josta olemme aikaisemmin maininneet uutiskirjeessä. Haluamme
informoida sinua tästä asiasta kattavasti ja rohkaista sinua tarttumaan ehdotukseemme.
Voimassaolevan yhdistyslain mukaan lahjoituksena saaduista varoista ei saa maksaa hallinnollisia kuluja. Pystyäksemme
jatkamaan toimintaamme Ruokkikaa Nälkäiset ry tarvitsee muita tuloja kattamaan hallintokulut. Tästä johtuen Ruokkikaa
Nälkäiset hallitus päätti kokouksessaan 18.11.2016 aloittaa Tukijäsenkampanjan.

Mikä on tukijäsen?
Hädänalaisille ihmisille kanavoitavan lahjoituksesi rinnalla voit tukea hallinnollisten kulujen maksamista liittymällä
tukijäseneksi Ruokkikaa Nälkäiset -yhdistykseen. Tukijäsen maksaa kerran vuodessa 20 euron jäsenmaksun. Jäsenmaksu
maksetaan eri tilille kuin lahjoitukset. Yhdistyksen tukijäsenellä ei ole mitään muita velvoitteita.

Miksi liittyä tukijäseneksi?
Tukijäsenenä voit olla varmistamassa avustustyön jatkumisen. Jäsenmaksut kanavoidaan jäsenmaksutilille FI08 8146
9710 1556 71, josta hallintokulut maksetaan.

Miten tukijäseneksi liitytään?
Tukijäseneksi voi rekisteröityä kotisivullamme www.ruokkikaanalkaiset.fi (LIITY JÄSENEKSI) tai täyttämällä ohessa olevan
kaavakkeen ja lähettämällä sen toimistoomme osoitteeseen: Ruokkikaa Nälkäiset ry Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere.
Saatuamme rekisteröintitiedot, lähetämme tukijäsenille tilisiirtolomakkeen jäsenmaksua varten.

Voit kertoa tukijäsenmahdollisuudesta ystävällesikin.
Apusi on arvokkaampi kuin osaat kuvitellakaan.

FI33 8000 1002 0372 33

Jäsenmaksutili: FI08 8146 9710 1556 71

Liity tukijäseneksi
Yhdistyksen jäsenyys on helppo tapa tukea Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön toimintaa.
Vuosimaksu on pieni, mutta sen tuoma apu on suuri. Tukijäsenen vuosimaksu on 20 eur. Kiitos, että välität!

Voit liittyä tukijäseneksi kotisivuilla tai oheisella lomakkeella
Etunimi: _____________________________________________________________
Sukunimi: ____________________________________________________________
Osoite: ______________________________________________________________
Postinumero: _________________________________________________________
Paikkakunta: _________________________________________________________
Syntymäaika: _________________________________________________________
Sähköpostiosoite ______________________________________________________
Puhelin: _____________________________________________________________
Ammatti: ____________________________________________________________
Liittymispäivämäärä: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Allekirjoitus:

”Loppujen lopuksi elämässä ei
ole tärkeintä se kuinka monta loppututkintoa olemme
saavuttaneet, kuinka suuren
omaisuuden olemme keränneet, kuinka paljon mainetta olemme niittäneet, vaan
se kuinka montaa nälkäistä
olemme ruokkineet, alastonta vaatettaneet ja yksinäistä
lohduttaneet.”
- Äiti Teresa -

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€)

NIITATAAN

postimerkki

Lähettäjä:

RUOKKIKAA NÄLKÄISET RY
TEISKONTIE 9 2.KRS
33500 TAMPERE

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

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

