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Gerhard Kolflaath
Ruokkikaa Nälkäiset ry 

puheenjohtaja 

Puut ovat vihdoinkin saaneet lehdet, ja kaikkialla 
luonnossa on vihreää ja kaunista.  Ympärillämme 
kukkivat kukat muistuttavat meitä nauttimaan ke-
sästä. Ei kannata tuhlata aikaa nukkumiseen vaan 
nyt on aika elää. On kesä!

Täällä pohjoisessa meillä on lyhyt kesä, ja haluamme 
ottaa siitä kaiken irti. Haluamme viettää aikaa per-
heemme ja ystäviemme kanssa. Ystäväni Jimmy on 
laittanut asuntovaununsa ja veneensä kuntoon, ja 
myös grilli on raahattu autotallista takapihalle. Eh-
käpä Jimmy aikoo tänä kesänä loihtia herkkuja, jot-
ka saavat naapurit ihailemaan hänen kokkailutaito-
aan ja jopa vähän kadehtimaankin sitä. Ihana kesä 
on vihdoinkin tullut!

Itselleni kesä on myös hektistä aikaa. Vierailemme 
eri konferensseissa, ja myös liiketoiminnassani kesä 
on sesonkiaikaa. Mahdollisuus viettää yhteistä aikaa 
neljän poikani ja vaimoni kanssa valaa minuun uutta 
toivoa ja intoa. Saan ladattua  sieluni ja mieleni pat-
tereita, mikä onkin tervetullut kesäinen lahja. 

Kuitenkaan monille perheille eri puolilla maailmaa 
kesäaika ei eroa tavallisesta arjesta, vaan joka päi-
vä heitä kalvaa sama huoli - ei ole ruokaa eikä vet-
tä. Heille se on päivittäistä karua todellisuutta, joka 
muistuttaa enemmänkin maanpäällistä helvettiä 
kuin taivasta.

Vaikka nautinkin näistä muutamista lomaviikoista il-
man huonoa omaatuntoa, kannan silti sydämessäni 
raskasta taakkaa tuhansien perheiden puolesta, joi-
den elämäntilanne näyttää toivottomalta.

Tiedän, etten voi yksin muuttaa koko maailmaa. 
Siitä huolimatta voin auttaa yhtä yksinäistä äitiä 
ruandalaisessa pikkukylässä ja muuttaa koko hä-

nen maailmansa antamalla hänelle ja hänen kuudel-
le lapselleen päivittäisen ruoka-annoksen. HÄNEN 
MAAILMANSA muuttuu, kun minä teen jotain! Ru-
koukseni ovat tarpeellisia, myötätuntoiset ajatukse-
ni ovat tärkeitä mutta taloudellinen lahjani auttaa 
heitä selviytymään!

Älä kanna huonoa omaatuntoa siitä, että olet siu-
nattu - se on hienoa - mutta mieti, voisitko luopua 
1-2 ateriasta viikossa ja antaa säästyneen summan 
Ruokkikaa Nälkäiset -järjestölle. Auta meitä autta-
maan. Yhdessä voimme muuttaa maailmaa autta-
malla yhtä ihmistä kerrallaan, yhtä perhettä kerral-
laan. Muuta sinun ei tarvitse tehdä! 

Toivotan teille kaikille onnellista kesää perheen sekä 
ystävien keskellä, ja toivon, että muistaisit myös 
Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön kautta toisella puo-
lella maailmaa elävia köyhiä ja yksinäisiä.

Heidän kaikkien puolesta haluan kiittää sinua lah-
jastasi!

KESÄ ON TULLUT!!!

Hyvää kesää!



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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 KIITOS SINULLE!

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

Sinun rahalahjasi ei ole 
pelkkä kaunis ele. Se 
on ravitsevaa ruokaa ja 
puhtautta. Se on elämän 
turvaamista sille, jonka 
elämä ei ole kunnolla 
vielä edes alkanut. 

KIITOS, ETTÄ VÄLITÄT!

Likainen ja nälkäinen Puhdas ja kylläinen 


