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Ruokkikaa Nälkäiset on vienyt toimintansa aikana 
useasti ruokaa Intiaan. Vuonna 2007 alkoi säännöl-
linen ruoka-avun jako Intiassa köyhimmistä köyhim-
mille lapsille yhteistyössä IndianChildren -säätiön 
kanssa. Vuonna 2013 koululounasta saa kristillisissä 
kouluissa ja esikouluissa  reilut 600 lasta Dumkas-
sa, Kolkatassa, Chandrapurassa, Pakurissa ja Guja-
ratissa. Lisäksi Nadiadin alueella neljässä eri slum-
missa on säännöllisin väliajoin maidonjakoprojekti 
lapsille. 

IndianChildren työntekijä raportoi:

Terveiset Gujaratin esikoulusta!

Kerran työmatkallaan paikallinen pastori näki pieniä lapsia 
tien poskessa. Illalla kotimatkalla hän huomasi samojen las-
ten lojuvan edelleen samalla kadulla. Haastateltuaan lap-
sia kävi ilmi, että he odottivat vanhempiaan, jotka työsken-
televät junissa. Junatyöläiset kaupustelevat aamusta iltaan  
krääsää tienaten tuskin mitään. Nämä slummilapset eivät 
olleet syöneet mitään koko päivänä. He odottivat saavan-
sa vanhempien saavuttua jotain suuhunsa. Pastori ei saanut 
pois mielestään näitä nälkäisiä pieniä.

Perheineen pastori alkoi auttaa vieden viikottain heille mai-
toa. Seuraava askel oli aloittaa esikoulu, jossa lapset voisivat 
syödä ja oppia perusasioita. Rahaa oli 200 rupia kuukau-
dessa eli noin 3 euroa. Sillä he ostivat keksejä ja jokainen 
lapsi sai yhden keksin päivässä. Tänään tässä esikoulussa 
Ruokkikaa Nälkäisten tuella  kolme eri lapsiryhmää , yh-
teensä 90 lasta, saa lämpimän aterian joka päivä.

Parin tunnin opiskelun ja leikkilaulujen jälkeen lapset juok-
sevat vauhdilla ruokajonoon ja saavat terveellisen aterian. 
Voi kuinka hartaasti ja onnellisina he syövät annoksensa. 
Ateria on edelleenkin päivän ainoa ateria lähes jokaiselle 
heistä.

Opettaja kertoi pikkupojasta, joka rakastaa kananmunia. 
Hän haluaa ehdottomasti saada kaksi kananmunaa. Opet-
taja selitti kuinka ensin kaikille jaetaan yksi kananmuna ja 
sitten hän saisi toisen, mikäli niitä riittää. Pojalla oli vastaus 
heti valmiina: ”Jos et anna minulle kahta kananmunaa, Jee-
sus ei anna sinulle yhtään kananmunaa!”

Suosittu kananmuna-ateria

Odotetun ruokatunnin aika

”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö 
heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.” 
(Mark 10:13-16)



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Säännöllinen ruoan-
jako Intiaan lapsille 
alkoi vuonna 2007 
ja jatkuu edelleen. 
Tarpeet ovat suuret. 
Kiitos tuestasi. Lah-
jasi antaa näille pie-
nille paremman tu-
levaisuuden!

KOHTEENA 
INTIA

Anita, joka istuu kuvassa kolmantena oi-
kealla on kotoisin Jatopurin syrjäkylästä. 
Hän on asunut kolme vuotta Pakurissa 
saatuaan mahdollisuuden opiskella siel-
lä. Anita kertoo saavansa koulussa tosi 
hyvää ruokaa. ”Se on jännittävää kun ruo-

ka on erilaista joka päivä ja kouluruoka mais-

tuu paremmalta kuin ruoka kotona,” hän 
selittää. Kanaruoat ovat hänen lempiate-
rioita.  Anita lähettää hymyilevät kiitokset 
ruoka-avusta Sinulle RN-tukija!


