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Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja 

Ruoka-annokset sisältävät kanaa, riisiä, salaaattia ja leipää. 

”Ruoanjakotilanteet puistoissa olivat levot-
tomia, syntyi paljon rähinöitä. Päätimme 
vuokrata tilan ruoanjakoa varten. Perhee-
ni sekä muutamien vapaaehtoisten voimin 
järjestämme ruoanjaon Ateenan keskus-
tan vuokratiloissa, jonne mahtuu noin 150 
henkeä. Haluamme tarjota maukasta, 
ruokaa ja toivomme pakolaisten tuntevan 
olevansa vieraitamme. Tavoitteena onkin 
alusta asti ollut luoda kotoinen tunnelma 
näille traumaattisista kokemuksista kärsi-
ville ihmisille, jotka elävät edelleen epätoi-
voisissa olosuhteissa ilman suojaa.

Euroopasta turvapaikkaa hakevis-
ta 95% rantautuu ensimmäiseksi 
Kreikkaan, maahan, joka kamppai-
lee suurten ongelmien kanssa. Atee-
nassa vain kymmenkunta järjestöä 
jakaa pakolaisille ruokaa viikottain. 
Tämä on aivan liian vähän, sillä vuon-
na 2010 Ateenassa oli 300 000 pako-
laista. Syyrian kriisin myötä pakolais-
ten määrä on noussut huimasti: heitä 
on Kreikassa jo 3 miljoonaa. Vuoden 
2014 alusta lähtien RN- järjestö on 
lähettänyt avustusta säännöllisesti 
Ateenassa toimivalle Samaria-järjes-
tölle, joka jakaa neljä kertaa viikossa 
lämmintä ruokaa tarvitseville. 

”Olen ollut Kreikassa nyt kolme kuukaut-
ta, kertoo afganistanilainen mies. Vaimo-
ni ja poikani hukkuivat matkalla Turkista 
tänne Kreikkaan. Pienessä 20 hengelle tar-
koitetussa veneessä meitä oli 50 henkeä.”

Tämä mies on yksi niistä, jotka käy-
vät säännöllisesti syömässä Samaria-
järjestön ruokalassa. Työ alkoi kore-
alaissyntyisen pastori Yang Yong Tain 
toimesta. Yhdessä vaimonsa kanssa 
he tekivät kotonaan ruokaa ja veivät 
puistoissa asuville pakolaisille. 

Afganistanista ja Syyriasta tulee paljon pakolaisia Kreikkaan.

Sunnuntaisin tarjoilemme ruokaa pako-
laisperheille, maanantaisin eurooppalaisil-
le kodittomille, keskiviikkoisin yksinäisille 
pakolaisille ja lauantaisin afganistanilaisil-
le pakolaisille. Ruokkikaa Nälkäiset -jär-
jestön säännöllisen tuen turvin pystym-
me antamaan suurempia annoksia. Riitaa 
ruoasta ilmenee nyt vähemmän, ja pystym-
me lisäksi ruokkimaan enemmän nälkäisiä 
mm. niitä, jotka opiskelevat avustuksellam-
me englantia,” kertoo pastori Yang. 

Ruokkikaa Nälkäiset kiittää 
tuesta pakolaisille Kreikassa. 
Kiitos, että teet työtä yhdessä 
RN-järjestön kanssa!

Kreikassa  3 miljoonaa pakolaista



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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”Elän intensiivistä aikaa, mutta 
tämä työ tuo iloa elämään,” 
toteaa suomalainen 
lähetyssaarnaaja Nanna 
Rosengård, joka kehittää 
Samaria -järjestön työtä 
Ateenassa.


