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Hyytävä talvi
Albania on köyhä maa. Tämän hetken suurin vitsaus on työttömyys. 
Viime vuosina monet naapurimaissa työskennelleet albanialaiset ovat 
menetettyään työn palanneet kotimaahan, mikä on entisestään lisännyt 
työttömien määrää ja ahdinkoa Albaniassa. Arkea on viime kuukausina 
vaikeuttanut myös poikkeuksellisen kylmä sää. Pakkaslukemat laskivat 
reilusti alle -10 C asteen. Niin kylmää ei Albaniassa ole ollut 30 vuoteen. 

Ruokkikaa Nälkäiset ry auttaa säännöllisesti Lacin ja Lushnjen vähä-
varaisia Fjala e Jetes-seurakunnan avustuksella. Viime kuukausien aikana 
on lähetetty kaksi ylimääräistä rahalähetystä myös Kavajan kaupunkiin 
ruoan, huopien ja lämmittimien hankkimista varten. Kiitos uskollisten 
RN-tukijoiden tämäkin hätäapuprojekti oli mahdollista!

Kavajan ihme!  
Lähialueineen Kavajassa asuu reilut 80 000 ihmistä. Asukkaista 95% on 
muslimeja ja seudun työikäisistä 40% on työttömänä. Lushnjen seura-
kunta auttaa oman kaupunkinsa, mutta myös Kavajan köyhiä. Viimeisen 
seitsemän kuukauden ajan RN-ruokaa, vaatteita ja koulukirjoja on jaettu 
vähävaraisten perheiden lapsille Kavajassa. On vierailtu kodeissa, missä 
ei ole lämmitystä, ei sänkyjä eikä paljon muitakaan huonekaluja. Näissä 
kodeissa ruokakaapit ovat ammottaneet tyhjyyttään. On tavattu kodit-
tomia leskiä, jotka asuvat sukulaisten luona sekä hylättyjä lapsia, jotka 
majailevat naapureiden luona. Paljon on tehty työtä, mutta vaivannäkö ei 
ole ollut turhaa.

Taas kerran olemme saaneet kokea, että ruoan jakaminen on ras-
kasta työtä, mutta se kannattaa. Konkreettisen avun antaminen avaa 
ihmisten sydämet, päättäjienkin. Kavajan kaupungin johto  on seurannut 
avustustyötä ja koska niin monien kaupunkilaisten tilanne on vaikea, 
päättäjät ovat pyytäneet apua kristityiltä hyväntekijöiltä. Muutama viikko 
sitten tuhatkunta lasta vanhempineen kutsuttiin kulttuuritalolle kuule-
maan kuka jakaa apua ja pastori Erion Sylari sai kertoa miksi he jakavat 
apua. Tästä lähin kulttuuritalo on kuukausittain ilmaiseksi seurakuntalais-
ten käytettävissä. Siellä aletaan jakaa tarvitseville ruokaa ja kerääntya 
kuulemaan hyviä, rohkaisevia uutisia. Tule mukaan jakamaan kavajalaisille 
elävää toivoa! 

Leskien lohduton asema
Kontaktihenkilö Tinan raportti Lacista:
Lacin kaupungissa tehdään hyvää. Tammikuussa vietimme aikaa erityi-
sesti leskien kanssa, jutustelimme, söimme yhdessä ja rohkaisimme 
heitä. Leskeksi jääneet ovat hyvin köyhiä. On vaikea ymmärtää kuinka 
rutiköyhiä he ovat, ja surullista kuulla etteivät he saa apua ahdinkoonsa. 
Yksinhuoltaja Monda kertoi tilanteestaan seuraavaa. "Olen viiden lapsen 
äiti, työtön eikä minulla ole rahaa ruokaan. Olen rukoillut, että  lapseni 
pysyisivät terveenä, vaikka kodissamme ei ole lämmitystä eikä kaapissa 
ole ruokaa. En ollut uskoa silmiäni, kun avustustiimi seurakunnasta ruo-
kalaatikoineen ilmestyi kotiovelleni. Olen niin onnellinen, että he löysivät 
meidät! Nyt minulla on paljon ruokaa lapsille, eikä tarvitse enää pelätä. 
Tiedän, mistä apua saa jatkossakin. Jumala on olemassa!"
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Avustustyö Lacin ja Lushnjen kaupungeissa jatkuu. Uusi, iso ovi viedä 
ruokaa ja evankeliumia on avautunut nyt Kavajassa. Sinun lahjasi turvin 
työtä Kavajassa voidaan jatkaa ja kehittää. Ethän sulje silmiäsi albania-
laisten hädältä! 

Kylmään, kosteaan kotiin lämmitin ja kaksi kassillista ruokatarvikkeita. 
Ei ihme, että äitiä hymyilyttää

Tämän perheen ahdinko alkoi kun perheen isä sokeutui. 
Sinun lahjasi on auttanut selviytymään. Kiitos!

Tähänkin kotiin vietiin ruokaa ja toivoa! 




