
Albanialaisten ahdinko on suuri

Albania on yksi Euroopan köy-
himpiä maita. Ruokkikaa Nälkäi-
set ry on vienyt sinne säännölli-
sesti apua vuodesta 2011. Viime 
vuosina maan tilanne on synken-
tynyt entisestään lähinaapurei-
den Italian ja Kreikan talousvai-
keuksien myötä. 
Useimmat albanialaiset ovat riip-
puvaisia ulkomailla työskentele-
vien perheenjäsenten avustus-
lähetyksistä. Nyt kun ulkomailla 
tienaavat sukulaiset ovat joutu-
neet palaamaan tyhjin käsin ko-
tiin, perheiden elintaso on laske-
nut ja työttömien määrä monin-
kertaistunut.

Xhovana Molla Lacista raportoi:
" Lacin seudun työttömyysluvut 
ovat surulliset. Ihmisillä ei ole 
mahdollisuutta ansaita jokapäi-
västä leipää ja tapaamme viikot-
tain perheitä, jotka elävät äärim-

mäisessä köyhyydessä. Näillä per-
heillä ei ole tuloja eikä valtiokaan 
pysty auttamaan. Tilanne on sie-
tämätön varsinkin vanhuksilla ja 
leskillä.

Kerron esimerkin. Bardha -niminen 
leskeksi jäänyt nainen yrittää elät-
tää kolmea lastaan, joista yksi on 
invalidi. Hän kertoo RN-avun ol-
leen hänen ainoa saamansa tuki. 
Ruokapaketti on joka kerta kir-
kas valopilkku pimeään arkeen, 
rukoustuesta puhumattakaan, 
Bardha iloitsee. Yksinhuoltaja 
Linditalle tuen saaminen on mer-
kinnyt rauhan ja levon tunnetta. 
Hän kertoo, että luottamus ja us-
ko Jumalaan on alkanut versoa.   
RN-järjestö on ainoa käytännön 

apua jakava organisaatio tällä 
seudulla. On ollut ilo nähdä kuin-
ka ihmiset tullessaan hakemaan 
ruokapaketteja haluavat itselleen 
myös oman Raamatun.

Työttömyys ja toivottomuus val-
taa alaa. Niiden  myötä rikollisuus 
ja päihteiden käyttö ovat lisään-
tyneet   huolestuttavasti varsinkin 
nuorten keskuudessa. Suunni-
telmissamme on perustaa nuo-
risokeskus voidaksemme auttaa 
teinejä löytämään elämälle oikea 
suunta ja tarkoitus. 

Lämpimät terveiset ja nöyrä kiitos 
sinulle antamastasi tuesta. Sinä 
olet osoittanut välittämistä heille, 
joista muut eivät välitä! " 

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

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon
0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)
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Albania - toivoton tapaus?

Äärimmäinen köyhyys
näkyy katukuvassa

Ruoka-apu jaetaan lapsiperheille 
ja leskille

Kiitos kun jaksat kan-
taa eurooppalaisten 
köyhien kuormia.



Apuasi tarvitaan Albaniassa

Albanian vanhukset ja lesket elävät ahdingossa.

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

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

Toivoa on!
Erion Sylari Lushnjesta kirjoittaa:
 "Tammikuussa lämpötilan laskettua  alle -10 C  jaoimme ruoan lisäksi lämmittimiä 80 perheelle 
Grabian, Gramshin ja Saverin kyliin. Vuoden ajan ruoka-apua on viety myös Rrogozhinaan, jonka 
asukkaista 95 % on muslimeja. Lokakuussa sinne perustettiin seurakunta, jonka jumalanpalveluk-
sissa käy noin 150 ihmistä. Ruoka-apu totisesti avaan sydämet myös evankeliumille.
 Tavoitteenamme on ostaa köyhille perheille eläimiä, koska ne tuovat työtä ja pikkuhiljaa myös 
toimeentuloa. Samoin haluamme hankkia kylvösiemeniä, jotta ihmiset kevään tullen voisivat hoi-
taa omaa puutarhapalstaa ja kasvattaa omavaraisuuttaan. Avun piirissä on yhteensä reilut 250 
perhettä, joista moni yrittää pärjätä 3–5 eurolla viikossa. "

Tule mukaan auttamaan! 

Käy kotisivulla Eläinkaupassa katsomassa, mitä eläimiä voit hankkia
auttaaksesi albanialaisia. www.ruokkikaanalkaiset.fi. 


