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Kaikki elävä kasvaa ja muuttaa muotoaan; tä-
män on saanut kokea myös Ruokkikaa Nälkäi-
set- järjestö lähimenneisyydessä. Allekirjoitta-
neen ottaessa vastaan Suomen osaston pu-
heenjohtajuuden viime syksynä, sovittiin tavoit-
teeksi luopua kirpputoritoiminnasta. Hienosta 
ideasta huolimatta Kirppis Maailma ei tuottanut 
toivottua tulosta ja niinpä ostajan ilmaantuessa 
Kirppis Maailma myytiin ja luovutettiin uudelle 
omistajalle kuluvan vuoden kesäkuussa. Edel-
lä mainitun lisäksi Ruokkikaa Nälkäiset -toimisto 
on muuttanut Tampereelle ja allekirjoittanut on 
luopunut puheenjohtajan tehtävistä siirtyessään 
Taivas TV7:n palvelukseen.

Esitän kiitokseni yhteistyöstä Ruokkikaa Nälkäi-
set -hallitukselle, Päivi Sarjastolle, Kirppis Maa-
ilman henkilökunnalle, kaikille yhteistyötahoille 
sekä teille rakkaat ystävät, joille maailman köy-
himpien hätä ei ole ollut yhdentekevä asia. Mei-
dän Herramme Jeesus Kristus on vaikuttanut 
teidän sydämissänne, koska viimeisten kuu-
kausien aikana olette avustaneet hädänalaisia 
aikaisempaa enemmän. Jumala tulee palkitse-
maan teille teidän uskollisuutenne; eikä tämä 
todellakaan ole vanha ja kulunut tyhjä hokema, 
vaan Jumala osoittaa Sanassaan:

”Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kai-
ken satosi parhaimmasta, niin sinun jyväait-
tasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun 
kuurnistasi”(Snl 3:9.10). On siis mahdollista kun-
nioittaa Herraa varoillaan. Ja edelleen Jumalan 
Sana vakuuttaa:”Sillä minä kunnioitan niitä, jotka 
minua kunnioittavat; mutta jotka minut ylenkat-
sovat, ne tulevat halveksituiksi”(I Sam 2:30).

Rukoilen kaikille tämän tervehdyksen lukijoille 
kokonaisvaltaista Jumalan siunausta, niin että 
teidän osaksenne tulisi runsas siunaus, joka 
voisi olla enenevässä määrin koskettamassa 
myös maailman hädänalaisia. Herran Jeesuk-
sen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Py-
hän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän 
kanssanne.

                    

  
       
                     

                    Kari Niemi

Syvä kiitokseni
Haluan ilmaista syvän kiitokseni sinulle, joka olet 
auttanut meitä hankkimaan ruokaa nälkäisille 
täällä Liberiassa. Monet lähiseutumme ihmiset 
ovat epätoivoisessa tilanteessa. Ruoan hinta on 
enemmän kuin kaksinkertaistunut ja toreilla on 
enää vähän tai ei ollenkaan ruokaa myytävänä. 
Nekin, jotka ennen juuri ja juuri selvisivät ovat 
nyt suurissa vaikeuksissa. Jaamme ruoan itse 
ja varmistamme että sitä saa  kaikkein eniten 
tarvitsevat. Olemme vuokranneet vartijoita var-
kaiden ja väkivaltaisuuksien vuoksi. Ruoka-apu 
on saatu perille ja se on ollut suuri apu tuhan-
sille epätoivoisille ihmisille. Lapset, joille viem-
me päivittäin ruokaa ovat aliravittuja yksinhuol-
tajien lapsia tai orpoja, jotka elävät sukulaisten 
nurkissa. Ruokkimalla köyhän perheen lapset 
autamme koko perhettä, sillä sen ruoan mikä 
perheellä mahdollisesti on voivat aikuiset syödä 
ja näin kaikille riittää purtavaa. Viemme ruokaa 
vain muutamalle tuhannelle lapselle mutta epä-
suorasti autamme huomattavasti useampia.

Olen kiitollinen Ruokkikaa Nälkäisille merkityk-
sellisestä ja oikeaan aikaan tulleesta avusta 
suurien tarpeiden keskellä. KIITOS!

Andy Perkins
BESTWA
Liberia

Angeline on yksi RN-apua saavista lapsista Liberiassa.
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Rysslands
utslagna väntar 
på din hjälp!

Ruokkikaa	Nälkäiset	ry.
PL	845,	20101	Turku,	Puh:	02-251	2150,	fax:	02-251	2160,

E-mail:	info@ruokkikaanalkaiset.fi							www.ruokkikaanalkaiset.fi

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn 
och gatans människor i centrala Moskva. Man för också 
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner 
fungerar en lokal Word of Life-församling. Ett team från 
församlingen besöker barnhemmet varje vecka och för 
mat, kläder och leksaker till barnen. 

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn. 
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Kiitos,
että autat
minua 
ja annat
minulle
ruokaa!
- Musa

Tansania 
2011

Ruokaa jaetaan tähänkin kotiin.

RN ruoka-apua 
jaetaan Tansanian 
nälänhätäalueella
Ihmiset näkevät nälkää lähiseutumme ky-
lissä. He ovat valtavan kiitollisia sinulle, 
joka olet antanut tukesi. Olemme saaneet 
nähdä ja kokea ihmisten kiitollisuuden ja 
ilon kun he näkevät kuorma-autojen täyn-
nä maissia saapuvan kylään. Tunnelmaa 
on vaikea sanoin kuvata, raportoi lähetys-
saarnaaja Gotte Stenroos


