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RAKAS RN -TUKIJA
Kiitos anteliaisuudestasi ja uskolli-
suudestasi vuonna 2014! Iloitsemme 
voidessamme kertoa, että jokainen 
avustuskuorma saatiin ajoissa peril-
le viimekin vuonna, ja että tuhansien 
ihmisten elämä muuttui paremmaksi. 
Sinun avullasi nälkäiset saivat mahan-
sa täyteen ja ahdistuneet uuden toi-
von. Suomesta vuonna 2014 Ruokki-
kaa Nälkäiset -järjestön apua jaettiin 
20 maassa. Yhteistyössä Feeding the 
Nations-järjestön kanssa työskennel-
tiin 10 maassa. Kiitos, että olet mu-
kana  ajamassa köyhien asiaa!

Vuoden 2014 aikana elämän 
perustarpeita vietiin 

• Afrikassa: Keniaan, Tansaniaan, 
Sambiaan ja Burundiin

• Aasiassa: Intiaan, Kambodzaan ja 
Afganistaniin

• Euroopassa: Kreikkaan 
pakolaisille, Ukrainaaan, 
Albaniaan, Venäjälle ja Viroon

• Lähi-Idässä: Libanoniin 
pakolaisille, Israeliin 

• sekä Mexicoon.
• Lisäksi suomalaiset olivat 

osaltaan rahoittamassa 
ruoanjakoprojekteja Kuubassa, 
El Salvadorissa, Haitissa, 
Hondurasissa  ja Filippiineillä.

 

Lukuisat kiitolliset kirjeet eri puolil-
ta maailmaa rohkaisevat meitä te-
kemään entistä ahkerammin työtä 
hädänalaisten auttamiseksi. Avun-
tarvitsijoiden määrä kasvaa nopeal-
la vauhdilla, ja tänä vuonna haluam-
me auttaa yhä useammassa maassa. 
Rohkaisemme sinua jatkamaan saa-
mamme hyvän kierrättämistä. Ihmis-
kunnan ahdinko ja toivo on yhteinen. 
Sinun lahjasi on tärkeä. Kun jokainen 
meistä antaa jotain, siitä tulee yhdes-
sä paljon.



APU SAATIIN PERILLE
Tältä aukeamalta voi lukea esimerkkejä siitä, 
miten sinun anteliaisuutesi ansiosta Ruokkikaa 
Nälkäiset auttoi vuonna 2014.

VIRO  
Pääkohteita vuonna 2014 oli-
vat Tallinnan Soppakeittiö ja 
Israeli -keskus. Ruokalasteja 
ajettiin aina Rakveren, Keh-
ran ja Lehtsen kaupunkeihin 
saakka. Muutama lasti vietiin 
myös Kohtla-Järven sekä Pu-
run sairaaloihin.  

KENIA 
Ruokaa ja lääkkeitä sai Oasis-klinikalla säännöllisesti 
800 aids-potilasta. Klinikalla sekä rannikon syrjäkylissä 
apua jaettiin yhteensä 13 000 avuntarvitsijalle, pääasi-
assa äideille ja lapsille. Klinikalla tehdään monipuolis-
ta aidsin vastaista työtä. Maksuttomien terveyspalve-
lujen ja lääkkeiden lisäksi ihmisille jaettiin terveystietoa 
ja ruokaa. Suuri osa apua saavista lapsista oli orpoja. 
Klinkalla heille järjestettiin myös mukavaa ohjelmaa 
ja ylistyshetkiä. Tämä kuva on otettu Kikambalan ky-
lästä. Oasiksen toiminnan laajentuminen Mombasan 
rannikon syrjäseuduille oli mahdollista Ruokkikaa Näl-
käiset ry:n lähettämillä lahjoitusvaroilla.

SYYRIA
Vuonna 2014 Libanonissa jaettiin Syy-
riasta ja Irakista tulleille pakolaisille 
ruokaa, hätämajoitustarvikkeita RN:n 
rahoittamana sekä joulun sanomaa. 
Yhteistyöjärjestömme Rock Eternal 
Churchin Beirutissa sijaitseva pakolais-
keskus vastaanotti kuluneena vuonna 
yli 5000 väkivaltaa paennuttta ihmistä. 
RN tuki taloudellisesti järjestön pako-
laistyötä myös Tripolissa ja Hermelissä, 
jossa avun piirissä oli 300 perhettä. 

Syyrialaispojat telttakotinsa edustalla.

Kari Saario on vuosia 
toiminut vapaaehtoisena  
Ruokkikaa Nälkäiset  
-järjestössä vieden 
vuosittain 10 
avustuskuormaa Viron 
vähäosaisille. 

UKRAINA
Ukrainan kriisi köyhdytti jo ennestään 
köyhää maata ja ruoasta oli vuonna 
2014 paikoin kova pula. Sotatila sai ai-
kaan pakolaisvirran maan länsiosiin. 
Kuvan lapset asuvat orpokodissa Ivano-
Frankivskissa, missä purettiin ruokalasti 
Itä-Ukrainasta evakuoiduille lapsille. 

”Suurin puute on ruoasta. Koska lapset 
nukkuvat teltoissa lattialla, monet ovat sai-
raita. Oli sydäntäsärkevää nähdä niin pal-
jon kärsiviä lapsia. He kävelivät avojaloin 
kivisillä teillä. Kaikki lapset ryntäsivät luok-
semme saadakseen syötävää. Onnea ja 
iloa, jonka saimme nähdä kylläisten lasten 
kasvoilla, ei voi mitata rahalla. Sydämelli-
nen kiitos, että autoit meitä auttamaan 
satoja perheitä,” kirjoittaa yhteyshenkilöm-
me pastori George Saad Libanonista.

600
Viikottain ruokittiin noin 600 

Kreikkaan rantautunutta 
afganistanilaista, irakilaista 

ja syyrialaista pakolaista 
yhteistyössä paikallisen 

Samaria-järjestön kanssa.

200 
Köyhässä Albaniassa 

lapsiperheet tarvitsevat kipeästi 
apua. Ruokkikaa Nälkäisten 

ruoka-apua sai Lacin ja 
Lushnjen kaupungeissa yhteensä 

200 vähäosaista.

17 000
Yhteistyössä Feeding the 
Nations -järjestön kanssa 
ruokittiin säännöllisesti 

17 000 lasta Lusakan alueen 
orpokodeissa ja kouluissa 

Sambiassa. 

1 
Intiassa Kalkutassa 

avattiin uusi esikoulu, 
jonka ruokailun 
rahoitus tulee 

Suomesta.

4000
Tansaniassa Rift Valleyn-

laakson syrjäkylissä 
ruokittiin 4000 perhettä

eli ainakin 24 000 
ihmistä.



Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja 

 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Tililtä
Från konto nr

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Viitenro
Ref. nr

Eräpäivä
Fört. dag EUR

4242

Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.

Kontonummer för ålänningar: 
FI08 8146 9710 0747 73

Insamlingstillstånd  Åland: 
ÅLR 2013/9162

Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014. 
Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata. Voimassa 22.1.2014-31.12.2015. Varoilla autetaan 
hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti; Afrikan, Aasian, Etelä -ja Keski-Amerikan ja Euroopan maissa, 
katastro�alueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.

Danske Bank FI3380001002037233
DABAFIHH

Ruokkikaa Nälkäiset ry

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

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

HYVÄN MIELEN KAUPPA 
Ruokkikaa Nälkäiset on avannut kotisivullaan Hyvän Mielen kaupassa myös eläinkaupan. 
Käy tutustumassa ja kerro ystävillekin! Voit lahjoittaa eläimiä köyhille perheille. Niistä saatava 
monipuolinen ravinto on tärkeää erityisesti lapsille. Lisäksi niiden poikasista saatavilla 
lisätuloilla perheet voivat kustantaa lasten koulu- ja lääkärimaksuja.

VUOHI Tansaniaan tai 
Keniaan 25 €  viite 5555

POSSU Albaniaan 50 € 
viite 5568

LEHMÄ Albaniaan 800 €
viite  5584

Käy lukemassa Tamperelainen-verkkolehdessä säännöllisesti ilmestyvää 
Ruokkikaa Nälkäiset -blogia osoitteessa: 
http://www.tamperelainen.fi/kumppanit

Seuraa päivityksiämme Facebookissa, niin saat ajankohtaista 
tietoa toiminnastamme uutiskirjeiden välilläkin. 
Kutsu myös kaverisi tykkäämään meistä!
www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset


