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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 

Onni on uusi talvitakki! Sandaalit pois jalasta ja tilalle toppakengät.

ETSI UUSI YSTÄVÄ  
KÄRSIVÄLLE IHMISELLE

Anna toisenlainen lahja hädänalaiselle. 
Sinä voit pelastaa yhden maailman kärsi-
vistä hankkimalla hänelle ystävän. 

Kerro miksi haluat olla mukana Ruokki-
kaa Nälkäiset ry:n toiminnassa ja pyydä 
tuttavaasi mukaan tiimiimme. 

Yksi puhelinsoitto voi pelastaa ihmisen! 
Riittää kun kylvät tuttavasi mieleen idean 
auttamisesta.

Jos jokainen meistä saisi mukaan 
uuden ystävän, esimerkiksi tämä olisi 
mahdollista:

• kaikki jonotuslistalla olevat 5000 
lasta pääsisivät  kouluruokailun piiriin 
Sambiassa

• tuhannet syyrialaiset pakolaiset voisivat 
syödä vatsansa täyteen joka päivä

• tuhannet juutalaiset maahanmuuttajat 
saisivat aloituspaketin kotiutuakseen 
uuteen kotimaahansa Israeliin

• voisimme järjestää rokotuskampanjan 
kaikissa kummikouluissamme.

• hankkia yhteistyöjärjestöjemme 
orpokoteihin lapsille malariaverkot.

• tuhannet sairaat kenialaislapset 
pääsisivät Oasis -klinikalle hoitoon ja 
evankeliumi menisi eteenpäin.

ja lopuksi tutustumaan uuteen kristilliseen 
materiaaliin. 

Minulla oli nälkä ja sinä annoit minulle ruokaa. 
Kiitos!

...seuraavana päivänä näyttikin tältä....

Libanonissa Hermelin pakolaisleirille on viety talvivaatteita, elintarvikkeita ja polttopuita syyrialaisille. 
Avustuskuorma saapui juuri oikeaan aikaan ennen uutta lumisaderintamaa.

Tehdään hyvää yhdessä!
Kotisivulla voi rekisteröityä tukijaksi 
tai lähettää nimi ja osoitetiedot 
sähköpostitse: info@ruokkikaanalkaiset.fi 
tai puhelimitse 045-319 5533.



 

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

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  

ETSI UUSI YSTÄVÄ NÄLKÄISELLE!

Yhteensä lähes 2000 
koululaista jaksaa opiskella 
RN-järjestön kustantaman 
koululounaan turvin.

Ruokkikaa Nälkäiset 
-apu menee nopeasti 
perille ilman välikäsiä. 
Kuukausittainen 
raportointi kentältä 
mahdollistaa 
lahjoitusvarojen 
käytön tarkan 
seurannan.


