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Ruokkikaa Nälkäiset on mukana ruokkimassa yli tuhatta lasta 
kahdessa Star of Hope -järjestön ylläpitämässä koulussa 
Mombasassa Keniassa. Avustuskohteena on ala-aste Mikin-

danin slummissa ja Jimban syrjäkylällä. Lapset saavat ruoka-apua 
päiväkodista lähtien. Mikindanissa opiskelua voi jatkaa ammat-
tikouluun asti. Paraikaa 32 nuorta opiskelee valmistuakseen 
räätäliksi tai ompelijaksi. Koulutuksen avulla taistellaan köyhyyden 
kierrettä ja lapsityövoiman käyttöä vastaan.

Oppilaat ovat rutiköyhistä oloista, eikä vanhemmilla ole aikaa 
eikä voimia huolehtia heistä raataessaan aamusta iltaan. Per-
heet eivät taistele ainoastaan taloudellisten vaikeuksien kanssa. 
Köyhyys tuo mukanaan monia muitakin ongelmia. Päivä turvalli-
sessa kouluympäristössä tarjoaa lapsille hengähdyshetken ankean 
arjen keskelle. Koulussa  ilmapiiri on kannustava, siellä on puhtaat 
koulupuvut, kavereita, leikkikaluja sekä ravitsevaa ruokaa. Sinun 
tuellasi niin Mikindanissa kuin Jimban kylälläkin tarjotaan oppilaille 
päivittäin kaksi ateriaa, aamupuuro ja lounas. Monet lapset kun ei-
vät saa kotona syödäkseen. Viime keväänä uusittiin ruokalistaa ja 
viikon ehdoton kohokohta on liha–riisilounas keskiviikkoisin. Nam! 

Koulun farmi kasvaa
Viime keväänä koulun farmi sai useita uusia "asukkeja". Huhti-
kuussa RN-varoilla ostettiin neljä uutta vuohta ja maaliskuussa 
syntyi yhdeksän porsasta. Yhteensä koulun farmilla on kahdeksan 
vuohta, kaksi lehmää, kaksi vasikkaa, kahdeksan sikaa ja yhdeksän 
porsasta. Ne kaikki ovat osa koulun ruokahuoltoa. 

Rehtorin kiitos
" Kevätlukukausi 2017 oli monella tapaa onnistunut. Oppilaat 
olivat terveitä, välttyivät onnettomuuksilta ja olivat innokkaita 
koululaisia. Poissaoloja oli tuskin lainkaan. Iloksemme voimme ker-
toa, että  tammikuussa 200 uutta lasta aloitti koulun Mikindanin 
ala-asteella. Oppilaita on yhteensä 1022 ja  kaikki ovat ahkeria. 
Lapset osaavat arvostaa mahdollisuutta koulutuksen kautta pääs-
tä toisenlaiseen elämään. Haluan sydämestäni kiittää Suomen 
RN-järjestön tukijoita. Kiitos siitä, että täytätte lasten lautaset 
kahdesti päivässä. Ruokatauon jälkeen iltapäivänokoset maistuu 
ja opiskelu sujuu iltapäivälläkin iloisissa merkeissä. Säännöllisen 
ruokailun ansiosta koulumme oppilaat ovat terveitä ja jaksavat 
hymyillä," kiittelee rehtori Gilbert Ochieng.
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Turvallinen lapsuus koostuu terveellisestä ruoasta, lähellä olevista 
luotettavista aikuisista ja ystävistä. Näitä kaikkia koulu slummilap-
sille tarjoaa. Kiitos tuestasi Mikindanin ja Jimban kouluille.

Kaikkein heikompiosaiset oppilaat saavat vaateapua, jot-
ta kotonakin olisi jotain päällepantavaa. Tässä onnellinen 
kahden uuden kesämekon omistaja.

Ekaluokkalaisia lounaalla. 

Koulun farmin eläimet ovat osa yli tuhannen 
oppilaan ruokahuoltoa. 


