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Syyrialaisilla pakolaisilla huutava ruokapula Libanonissa

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 • 33500 Tampere

RN-järjestö lähettää apua Syyrian pakolaisille
kahteen eri kohteeseen Libanonissa.
Kouluprojekti Chtaurassa
Beirutilainen WOL-seurakunta perusti syyskuussa 2016 koulun syyrialaisille pakolaislapsille Etelä-Libanoniin. Viiden hengen
opettajatiimi vierailee tällä Chtauran kaupungin lähistöllä olevalla
leirillä viikottain. Ruokkikaa Nälkäiset huolehtii tämän uuden koulun
noin sadan pakolaislapsen ruokahuollosta. Suurin osa leirillä
asuvista on vailla työtä ja se tekee perheiden arjesta haastavaa.
Pakolaisia pyritään tukemaan antamalla ruoka-apua, vaatteita ja
kenkiä. Lelujen tarve on myös suuri.

Nälän tilalle ruokaa - pelon tilalle rauha
"Kiitos RN-järjestö, että olette olleet vuosia mukana rahoittamassa pakolaisapua Syyriasta paenneille. Kiitämme saamistamme rahalähetyksistä ja pyydämme, että RN-järjestö lähettäisi lisäapua
syksyllä 2017, jotta säännöllinen ruoka-apu voitaisiin taata kaikille
tarvitseville loppuvuonna,"kirjoittaa pastori Saad Libanonista.
The Rock Eternal-seurakunnan kautta apua ovat saaneet
Syyrian sotavuosien aikana tuhannet pakolaiset. Sodan alkuaikoina ruokaa vietiin Syyrian rajaseudun pakolaisleireille, mutta
pian se oli liian vaarallista. Viime vuosina ruoka-apua on jaettu
syyrilaisperheille Beirutissa. Ruokakuponkien jako on osoittautunut
toimivaksi tavaksi auttaa.
"Meillä on ollut ajanjaksoja, jolloin ruokaa ei ole riittänyt kaikille
tarvitseville. Voitte kuvitella, kuinka vaikeaa on kertoa nälkäisille
jo pitkään ruokajonossa odottaneille ruoan loppuneen ja lähettää
heidät tyhjin käsin pois. Olemme kuitenkin kiitollisia siitä, että
viimeisen kolmen vuoden ajan ulkopuolisen tuen turvin olemme
pystyneet jakamaan säännöllisesti paikallisen ruokakaupan ruokakuponkeja. Sadat pakolaisperheet ovat tulleet siunatuiksi voidessaan hankkia perusruokatarpeita lähikaupasta. Useimmille näistä
perheistä seurakunnasta saadut ruokakupongit on ainoa avun lähde. On ollut raskasta kuulla toinen toistaan surullisempia, sydäntäsärkeviä tarinoita. Varsinkin syyrialaisten lasten kärsimykset,
kuten Ramin kohtalo, ovat pysäyttäneet," kertoo pastori Saad.

Rami
Rami on kuusivuotias poika, joka loukkaantui vakavasti Syyriassa
kotikaupunkinsa pommituksissa. Koska kotimaassa ei ollut apua
tarjolla, isä kantoi poikaansa Libanoniin saadakseen hänet sairaalahoitoon. Perhe kolkutti Beirutissa paikallisseurakunnan ovea
anoen apua. Seurakunta järjesti hoidon loukkaantuneelle Ramille ja
otti koko perheen hoidettavakseen.
"Rami on nyt leikattu, mutta hän tarvitsee vielä toisen leikkauksen pystyäkseen syömään normaalisti", pojan isä Radi kertoo.
"Rami katselee vielä kun muut lapset lounastavat, mutta hän odottaa urhoollisesti toista leikkaustaan. Pelon ja sodan arvet jäävät
näkyviin poikani kasvoille, mutta nyt meillä viimein on ahdistuksen
sijaan rauha. Olen ikuisesti kiitollinen Jumalalle ja The Rock Eternal - seurakunnalle saamastamme huolenpidosta," toteaa Ramin
isä onnellisena.
Viiden kuukauden ajan Ramin perhe on saanut ruokatukea. Sinä
RN-tukija olet ollut mukana antamassa hätäapua tälle ja monille
muille sodan keskeltä pelastuneille perheille. Kiitos!
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