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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

HÄTÄAPUA UKRAINALAISILLE
Ukrainan pakolaiset Venäjällä
Syksyllä 2014 ruoka-avun piiriin Viipuris-
sa otettiin kymmeniä ukrainalaisia per-
heitä. Avuntarve on tuntuvasti lisäänty-
nyt ukrainalaisten pakolaisten myötä.  
Nyt maaliskuun alussa saapunut avustu-
serä otettiin iloiten vastaan: 

”Täällä Viipurissa jaetaan Ukrainasta tulleille 
perheille perusruokatarpeita. Oikea-aikaisen 
avun ansiosta, monet pakolaisperheet ovat sel-
viytyneet. Olemme kiitollisia, että voimme olla 
mukana auttamassa”, kertoo Anna Petrovna 
Doroshenko Viipurin invalidiyhdistyksestä.

Myös Viipurin yhteistyökumppanin Läm-
pimän kodin puheenjohtaja Lev Kreimer 
kiittää Ruokkikaa Nälkäiset ry:tä talou-
dellisesta tuesta, jolla on autettu perheitä 
ja huonokuntoisia vanhuksia.

”Ensimmäiset Ukrainasta paenneet juutalaiset 
tulivat kaupunkiin jo elokuussa 2014. Apunne 
ansiosta olemme voineet parantaa  200 ihmisen 
toimeentuloa. 

Ruokkikaa Nälkäiset auttaa 
ukrainalaisia Israelissa
Kymmeniä tuhansia juutalaisia on viime 
kuukausina paennut väkivaltaa Israeliin. 
Maassa arvioidaan tällä hetkellä olevan 
jopa 50 000  turvapaikkaa etsivää ukrai-
nalaista. 

Valtavaan avuntarpeeseen vastatakseen 
Ruokkikaa Nälkäiset ry on kanavoinut li-
sävaroja vasta maahan tulleiden auttami-
seksi. Ihmisille hankitaan perusruokatar-
vikkeita, huopia ja patjoja.

”Tähän mennessä olemme pystyneet autta-
maan 100 perhettä. Emme pyri vain jatkamaan 
vaan laajentamaan ja auttamaan huomattavas-
ti suurempaa ihmismäärää, sillä valtion apua 
riittää vain osalle pakolaisista”, raportoi kon-
taktihenkilömme Jerusalemista.

Apua Ukrainan  
sisäisille pakolaisille
Ukrainan sodassa kuolee siviilejä päivit-
täin. Vanhemmat menettävät lapsiaan 
ja lapset vanhempiaan. Ihmiset värjöt-
televät kylmissä kellareissa ilman ruokaa 
jopa viikkoja tietämättä mitä tulevaisuus 

tuo tullessaan. Ystävämme Sergey Kosyak 
Ukrainasta kuvasi maansa tilannetta hel-
mikuun lopussa näin:

”En ole tämän sodan aikana nähnyt näin suurta 
surua, ahdistusta ja lohduttomuutta kuin tällä 
hetkellä. Ihmisten evakuoiminen maan itäosien 
taistelualueilta käy päivä päivältä vaikeammak-
si. Kuulin juuri, että pian aletaan vaatia uu-
sia passeja idästä länteen pakeneville. Ilmapii-
ri alueellamme on lamaantunut ja vaitonainen. 
Nämä ihmiset jättävät kaiken eikä heillä ole toi-
voa päästä takaisin kotiin. Pitkän bussimatkan 
aikana aina muutamat saavat suruviestejä, jois-
sa kerrottaan heidän kotiensa ja läheistensäkin 
tuhoutuneen. Nämä ihmiset tarvitsevat rukouk-
siamme ja apuamme nyt. ”

Pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme 
Svetlana Pokhodina koordinoi siviilien 
evakuointia Itä-Ukrainasta maan länsi-
osiin. Matkaan lähteville hankitaan huo-
pia, talvivaatteita ja ruokaa. Lisävaroja 
tarvitaan kipeästi. Yksi apupaketti pako-
laiselle maksaa 60 euroa.  Ruokapaketti 
maksaa 20 euroa.  Kuinka monta pako-
laista sinä haluat auttaa uuden elämän 
alkuun? Kiitos rakkaudenlahjastasi hä-
dän hetkellä.

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja 

Ukrainalaiset pakenevat väkivaltaa. Sinä voit auttaa heidät turvaan.

Itä-Ukraina on täynnä rauniotaloja



 

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

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

Ruokkikaa Nälkäiset ry

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

KUN HÄTÄ ON SUURIN,  
ON APUKIN JO PERILLÄ
Ruokkikaa Nälkäiset ry jakaa parhaillaan katastrofiapua: 
Ukrainalaisille pakolaisille
Syyrialaisille Libanonissa
Albaniassa tulvien uhreille

Lisätietoa tulevissa kirjeissä.

Muista läheistäsi Merkkipäivälahjalla

Talvivaatteista on 
Ukrainassa kova pula.

Onko ystäväsi syntymäpäivä lähiaikoina? Kirjoittiko veljentyttä-
resi ylioppilaaksi? Jääkö pomosi eläkkeelle? 

Merkkipäivälahjoitus -palvelumme avulla annat lahjan useam-
malle ihmiselle samalla kertaa. Antamisen ilon puolestaan lahjoi-
tat merkkipäiväänsä viettävälle, joka saa onnittelukortissa tiedon 
lahjoituksesta.

Merkkipäivälahja-palveluumme voit tutustua kotisivulla  
www.ruokkikaanalkaiset.fi 

Allamainittuja lahjoja  
voit ostaa vaikka jo tänään!

• Vuohi tansanialaiselle perheelle  20 euroa 
• Patja ja huopa syyrialaiselle pakolaiselle 20 euroa
• Viisi moskiittoverkkoa intialaiseen orpokotiin 20 euroa
• Talvitakki ja talvikengät syyrialaiselle pakolaislapselle 30 euroa 
• Possu köyhälle albanialaisperheelle 50 euroa 
• Keittiötarvikepaketti maahanmuuttajalle Israelissa 50 euroa
• Koulupuvut ja oppimateriaalit viidelle kenialaiselle lapselle 50 euroa


