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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

”Viime kuussa (toukokuu 2014) 
veimme kaupunginjohtajan kanssa 
ruokaa ja toivon evankeliumin 
kymmenelle leskelle. Saimme 
ilahtuneen vastaanoton. 
Seurakuntalaisemme jakavat 
säännöllisesti vaatteita ja ruoka-
apua 25 leskelle.
Kiitos lahjoittajille!”

TERVEISIÄ 
ALBANIASTA

Tämän miniraportin kirjoitti pas-
tori ja lääkäri ERION SYLARI 
Lushnjen kaupungista Albanias-
ta. Ruokkikaa Nälkäiset lähettää 
kuukausittain lahjoitusvaroja tälle 
35-vuotiaalle pastorille ja hänen 
seurakunnalleen, jotta he voivat 
auttaa köyhiä ja nälkäisiä. Ja apu 
menee perille.

Vierailimme Albaniassa huhtikuus-
sa. Tehtävämme oli opettaa raa-
mattukoulussa ja pitää hengellisiä 
kokouksia. Eräänä päivänä kävel-
lessämme Erionin vaimon kanssa 
tapasimme kadulla kaksi nuorta 
leskirouvaa. Iloitsimme kuullessam-
me heidän saaneen ruokaa, joka oli 
hankittu Ruokkikaa Nälkäiset ry:n 
lahjoittajien antamilla varoilla. Ai-
nakin toinen heistä on tullut henki-
lökohtaisesti kristityksi tämän avus-
tustoiminnan kautta.

Erion pyysi ja sai kaupunginjohta-
jalta Lunshjen köyhimpien leski-
en osoitteet toimittaakseen heil-
le avustusta. Seurakunnalla on 
haaveena laajentaa avustustyö-
tä rakentamalla keittiö, jossa val-
mistettua ruokaa jaettaisiin sitä 
tarvitseville. Valitettavasti suunni-

telman toteuttaminen ei vielä tois-
taiseksi ole mahdollista. Albania 
on yksi Euroopan köyhimpiä mai-
ta. Työttömyysprosentti on hui-
ma, yli 60. 

Ruokkikaa Nälkäiset suuntaa jatku-
vasti osan lahjoitusvaroista Albani-
aan. Toivomme, että lähettämäm-
me summa voisi pian olla suurempi.

Kiitos sinulle siitä mitä jo teet näl-
käisten hyväksi, ja kiitos siitä mitä 
jatkossa tulet tekemään. Seuraat 
Jeesuksen esimerkkiä. Syödessään 
ja juodessaan syntisten kanssa 
hän auttoi heitä konkreettisesti 
saaden heidät ymmärtämään että  
”taivasten valtakunta on lähellä”. 

Ovi sinne on avoinna tänäänkin.
Jumalan runsasta siunausta sinulle!

Håkan & Pia Westergård
Ruokkikaa Nälkäiset ry:n hallitus

Håkan ja Pia Westegård tapasivat Albanian 
vierailullaan Lushnjen kaupunginjohtajan.

RN-varoilla hankitaan perusruokatarvikkeita lapsiperheille ja vanhuksille.



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Albania on yksi Euroopan köyhimpiä maita. 
Työttömyysprosentti on yli 60. 
Kiitos että autat meitä auttamaan!

Ruokkikaa Nälkäiset lähettää 
kuukausittain apua Albaniaan, 

Lacin ja Lushnjen kaupunkeihin. 
Apu menee perille luotettavien 

kanavien kautta, ja köyhät 
ihmiset saavat sekä ruokaa että 

evankeliumin.


