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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 

Kesä-heinäkuussa pakolaisia saapui Kreikkaan yli 1000 päivässä.

Kreikkaan rantautuneiden pakolaisten tilanne on tukala

Kreikan rannikolle on tänä vuon-
na rantautunut jo noin 124 000 
pakolaista, pääosin Lähi-Idän 
konflikteja paenneita siirtolaisia.  

Kreikan saarilla ei ole riittävästi 
vettä, ruokaa, lääkkeitä tai turval-
lisia yöpymispaikkoja. Kreikalla on 
yhdeksän virallista ensivastaanot-
tokeskusta, mutta rahoituksen 
puutteen vuoksi vain yksi näistä 
toimii täysipainoisesti. Kansainvä-
liset hyväntekeväisyysjärjestöt pyr-
kivät paikkaamaan vajetta, mutta 
tästä huolimatta useimmat tulijat 
passitetaan Ateenaan, jossa heitä 
odottaa ”katumajoitus” ja kerjä-
läisen kova arki. RN-järjestö jakaa 
pakolaisille lämpimän aterian Sa-
maria-järjestön avustuksella Atee-
nassa 4 kertaa viikossa.

Possuja Albanian köyhille

Pastori Erion Sylari Albaniasta 
raportoi:

Albaniassa vallitsee paha työttö-
myys ja tilanne on monilla lohdu-
ton. On ihmisiä, jotka yrittävät 
pärjätä 3-5 eurolla koko kuukau-
den. Kesän aikana ruoanjaon lisäk-
si olemme jakaneet possuja Grams-
hin seudun köyhille. Ihmiset ovat 
todella kiitollisia, sillä heillä on nyt 
mahdollisuus lähitulevaisuudessa 
saada lisätuloa eläimistä. 

Kuvassa onnellinen albanialais-
perhe esittelee uutta possuaan. 
Muistathan, että RN-kotisivun 
eläinkaupasta ja Hyvän mielen 
kaupasta voi ostaa lahjoja köyhil-
le perheille eri puolilla maailmaa.  

Lue lisää  
www.ruokkikaanalkaiset.fi

Kontaktihenkilömme pastori Phi-
lip kertoo tilanteesta maan pää-
kaupungissa:

- Apua tarvitsevien määrää kasvaa 
hurjaa vauhtia. Avustuskeskukseem-
me saapuu pääosin syyrialaisia ja af-
ganistanilaisia. Heinäkuussa ruoka-
apua sai 480 lasta ja 2000 aikuista. 
Samalla meillä on etuoikeus jakaa 
myös evankeliumia niille, jotka ei-
vät ole koskaan kuulleet sitä. Mah-
dollisuuksien mukaan viemme ruo-
kaa myös puistoihin ihmisille, joilta 
puuttuvat kaikki elämän perustarvik-
keet.  Heillä ei ole ruokaa, ei lääkkei-
tä eikä suojaa peseytymismahdolli-
suuksista puhumattakaan. Olemme 
kutsuneet pakolaisia myös rukous-
kokouksiimme, joihin heitä on vii-
me aikoina osallistunut yhä useam-
min. Tästä olemme hyvin kiitollisia. 
Tämä kaikki on mahdollista Ruokki-
kaa Nälkäiset -järjestön avun turvin.



 

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  

APUA PAKOLAISILLE KREIKKAAN 
JA ALBANIAN KÖYHILLE

Ukrainalaisten pakolaisten määrä Israelissa on 
paikallisen kontaktihenkilömme mukaan jopa 95 
000. Ruokkikaa Nälkäiset  lähetti elokuussa yli-
määräisen avustuserän näiden ihmisten auttami-
seksi. Beit Hallel -seurakunta Ashdodissa kasvaa. 
Suurelle osalle uusista seurakuntalaisista ensim-
mäinen kosketus seurakuntaan on ollut seurakun-
nan ruoanjakokeskus. Kiitos, rakas RN-tukija, että 
säännöllisesti haluat ruokkia nälkäisiä Israeliin 
saapuvia maahanmuuttajia.

Yksinhuoltajien ja pakolaisten lapsia, joita pyritään auttamaan 
Ashdodissa, on noin 300.

Suurin osa pakolaisista tulee Syyriasta, Afganistanista ja 
Irakista alueilta, joissa uhkana ovat islamistiset ääriliikkeet.


