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Albaniassa iloitaan avustasi

Iltapäivällä pelaillaan yhdessä. Kiitos sinulle, että teit "Koulun jälkeen" -projektin mahdolliseksi.
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Albaniassa iloitaan avustasi

A

lbania on yksi Euroopan köyhimpiä maita. RN-järjestö auttaa
pääasiassa lapsiperheitä tällä hetkellä neljässä eri kohteessa;
Lac, Lushnje, Kavaja ja Rrogozhina. Tilanne näillä seuduilla on
vakava, ruokapula on suuri. RN- hallituksen jäsen Pia Westergård
vieraili Albaniassa lokakuussa. Hän toi tuliaisina sinulle, RN-tukija, Lacin kaupunginjohtajan lämpimät kiitokset. "Paikallisten viranomaisten
kiitollisuus oli aitoa ja ylitsevuotavaa, kertoo Pia Westergård.
Yhteistyökumppanimme Fjala e Jetes -seurakunnan laupeudentyö
on kantautunut kaupunginjohtajien korviin, minkä seurauksena he
ovat kääntyneet kristittyjen puoleen pyytäen ruoka-apua kaupunkinsa
köyhille. Viranomaisten halu yhteistyöhön on avannut suuren oven.
Säännöllisen ruoanjaon lisäksi Lushnjen kaupunginjohtajan suostumuksella järjestetään tänäkin vuonna noin 1000 lapselle joulujuhla joulun
sanomineen ja lahjapaketteineen.

Hyvyyden siemenet -lastenkeskus
Lacin aluen työttömyys on surulliset 70 %. Monet työssäkäyvätkään eivät saa kunnollista palkkaa, joten lapsiperheiden avuntarve
on huutava. Kontaktiseurakuntamme ylläpitää Hyvyyden Siemenet
-nimistä lastenkeskusta, jossa vähäosaisille lapsille tarjotaan RNruokaa. Ruoka-paketteja jaetaan myös kotiin vietäväksi. Lisäksi sairaat
lapset, invalidit, saavat heidän kovasti tarvitsemaansa fysioterapiaa.
Iloksemme monet työttömistä vanhemmista ovat aktivoituneet auttamaan keskuksessa, mikä on suureksi siunaukseksi lapsille, vanhemmille itselleen sekä keskukselle. Yhteispelillä se sujuu!

Kiitos RN-tukijoiden säännöllisten lahjojen joukko uusia kanoja vipeltää
Lushnjen lähikylien pihoilla. Ne tuottavat päivittäin lisäruokaa perheille.

Koulun jälkeen -projekti
Albaniassa oppilaat hankkivat koulutarvikkeensa itse. Koulussa ei
myöskään tarjota ilmaista lounasta. Monissa vähäosaisissa perheissä
ruokailu jää usein kotonakin väliin, sillä kuukausitulo on vain 30 -40
eur. Vaatimattomista kouluoloista kertoo se, ettei koulu pysty hankkimaan oppilaille urheiluvälineitä.
Koulun jälkeen - projekti aloitettiin syyskuussa vähävaraisten
perheiden lasten tueksi Kavajassa ja Rrogozhinassa. Koululaiset
saavat koulun jälkeen viettää aikaa seurakuntalaisten kanssa. Heitä
ruokitaan, rakastetaan, ohjataan koulutehtävissä ja heille hankitaan
koulutarvikkeita. Suurin osa osallistujista on muslimitaustaisia lapsia.
Ruokaa jaetaan päivittäin, vaatteita tarvittaessa. Lääkärinä kontaktihenkilömme Erion Sylari voi tarvittaessa määrätä myös lääkeapua.

Ihmiset vailla sosiaaliturvaa, onneksi on seurakunta

Vuoden 2017 elokuu jää Albanian historiaan synkkänä ajanjaksona.
Poikkeuksellisen kuuman kesän seurauksena maassa riehui reilut 80
metsäpaloa tuhoten koteja. Albaniassa ei ole kattavaa valtiollista sosiaaliturvajärjestelmää, joka toimisi turvaverkkona ihmisten joutuessa
kriisitilanteeseen. Viime kesänä monet albanialaiset joutuivat muutamassa tunnissa puille paljaille. Nämä ihmiset kääntyivät hädässään
seurakunnan puoleen. Vaikka Albaniassa elämä on taloudellisesti
niukkaa lähes kaikilla, seurakunnasta löytyi tukea. Yhteistyöseurakunta Fjala e Jetes mobilisoi vapaaehtoisensa auttamaan kodittomiksi
jääneitä. Ihmisille tarjottiin hätämajoitusta, ruoka- ja vaateapua sekä
henkistä ja hengellistä kriisiapua.

Isä kuoli ja neljä pikkutyttöä jäi köyhän mummon hoiviin. Sinun lahjasi
turvin näille sisaruksille vietiin ja viedään ruokaa sekä elävää toivoa.

Ruokkikaa Nälkäiset on rahoittanut Fjala e Jetes-seurakunnan diakoniatyötä
vuodesta 2010 alkaen kanavoiden lahjoitukset järjestön mission mukaisesti
nimenomaan ruoka-apuun. Samalla jaetaan evankeliumia. Kaikkensa menettäneille toivon sytyttäminen ja kokemus ihmisten välittämästä Kristuksen
rakkaudesta on äärimmäisen kallisarvoista.
Kiitos sinulle, rakas RN-tukija, kun olet mukana auttamassa!

"Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa."
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