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Tansanian tuskana jatkuva kuivuus.

Päivi Sarjasto
sihteeri

Arto Mäkinen
puheenjohtaja

T ansania on yksi maailman köyhimpiä maita. 
Asukkaista 2/3 elää köyhyysrajan alapuolella ja 
yli 40 % lapsista kärsii aliravitsemuksen aiheut-

tamista kasvuhäiriöistä. Tansanian vaikea tilanne joh-
tuu vaikeista sääolosuhteista. Jo vuosia Tansania on 
kärsinyt kuivuudesta, eikä helpotusta ole näköpiirissä. 
Näyttää siltä, että Afrikan Itä-rannikolla elävät ihmiset 
kärsivät jo ilmastonmuutoksen ikävistä seurauksista.

Ruoan hinta kohoaa 
Tärkein ruokakasvi Tansaniassa on maissi. Tänäkin 
vuonna laajoilla alueilla maissisato on menetetty 
lähes kokonaan. Ruokkikaa Nälkäiset koordinoi apua 
Rift Valleyn laakson asukkaille lähetyssaarnaaja Gotte 
Stenroosin avustuksella.  " Olen nähnyt äitien keittä-
vän ruohoa ja lehtiä ruuaksi. Muuta ei enää ole. Ih-

miset odottavat ihmettä. Kyläläisiä tunkeilee ovellani 
päivittäin kyselemässä onko ruoka-apua tulossa", to-
teaa Stenroos huolestuneena.

Stenroos uskoo maissin hinnan kohoavan pian korke-
uksiin satokadon vuoksi. Ruoan hinnan voimakas nousu 
pahentaa köyhien ihmisten arkea entisestään. Ruokki-
kaa Nälkäiset lähetti Tansaniaan elokuussa ylimääräisen 
rahalähetyksen, jotta maissia saataisiin hankittua edulli-
sesti mahdollisimman paljon. Tavoitteena on pikimmi-
ten lähettää vielä toinenkin rahalähetys ennen hintojen 
nousua, jotta tuhansia nälänhätäalueen ihmisiä pystyt-
täisiin ruokkimaan. Ruokaa kanavoidaan tulevan syk-
syn ajan kuivuuden runtelemassa Rift Valleyn laaksossa 
muun muassa Mongowamonon, Domangan, Eskeshin, 
Gembaqin, Endanawishin ja Masedan kyliin. Viime vuo-
sina Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö on pelastanut tuhan-
sia ihmisiä. Alkuvuonna 2016 ruokaa kuljetettiin syrjäky-
liin 1200 perheelle. Lisäksi RN-ruokapatojen ääreen on 
päässyt  leskiä ja koululaisia. 

Päivän ruoka-annos nälkäiselle maksaa  1 euron.  
Voisitko sinä ruokkia yhden tai ehkä kaksi perhettä?

Kiitos, että pian lähetät 
apusi sinne, missä hätä 
on suuri!

vän ruohoa ja lehtiä ruuaksi. Muuta ei enää ole. Ih

Sinun apusi ansiosta tämäkin perhe osallistuu 
yhteiselle aterialle. Kiitos!

He odottavat ihmettä. Voisitko sinä olla heidän ihmeensä?

Uutisia!
Ruokkikaa Nälkäiset aloittaa lähikuukausina avustus-
toimintaa Suomessa vähäosaisten tukemiseksi.
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Tansania tarvitsee apua nyt!
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TÄRKEÄ TIEDOTUS!
Tue Ruokkikaa Nälkäiset ry:tä vapaaehtoisella jäsenmaksulla
RN-järjestö vie apusi luotettavasti perille hädänalaisille ihmisille. 
Emme maksa hallinnollisia kuluja lahjoitusvaroista, koska voimassa 
olevan yhdistyslain mukaan lahjoituksena saaduilla varoilla ei voi 
kattaa hallintokuluja. Voit olla varmistamassa avustustyön jatkumisen 
maksamalla vuodelle 2017 vapaaehtoisen 20 euron jäsenmaksun. 

Maksun voi suorittaa JÄSENMAKSUTILILLE  FI08 8146 9710 1556 71. 

Kiitos yhteistyöstäsi! 

Ruokkikaa Nälkäiset hallituksen puolesta, 
Arto Mäkinen, puheenjohtaja 




