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Mat till Nord KoreaMat till Nord Korea

Tack för ditt samarbete!
Vi har tidigare skickat information om det krav 
som Finlands polisstyrelse har ställt till alla i Finland 
verkande föreningar att täcka de administrativa 
kostnaderna från andra medel än inbetalda gåvor. 
   Vi ber vänligen om din hjälp nu!
Vi kan lösa denna utmaning lätt. Om du som stöder 
vårt RN-arbete, styr en av dina årliga inbetalningar 
under 2018 till vårt administrationskonto istället 
för gåvokontot, kan vi tryggt fortsätta med vår 
verksamhet. Tack på förhand för ditt samarbete! 

Administrationskonto: FI08 8146 9710 1556 71, 
 referens 1232.

Du kan också stödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) • 0600-10985 (10,01€)

FI33 8000 1002 0372 33

Kolehti / Jäsenmaksutili: FI08 8146 9710 1556 71



info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi

RN:s arbete når Nord Korea
Situationen under våren 2018 ser alarmerande ut i Nord Korea. 
Enligt FN kommer koreanerna behöva utomstående mathjälp för att 
överleva, tom 200 000 barn uppskattas vara nära svältdöden. Den 
allvarliga situationen beror på den långa torkan som plågat Nord 
Korea. Ville Männistö som är styrelsemedlem i RN fick möjlighet att 
resa till Nord Korea i november. Han besökte barnhem och barnsjuk-
hus.

Ville Männistös rapport från Nord Korea
Med bultande hjärta steg jag in i barnhemmet med 500 barn som 
ligger i närheten av huvudstaden Pyongyan. I det första rummet sov 
tiotals bebisar, sammanlagt över 200 bebisar. ”Vilken tur att du kom 
under dagvilan, annars är ljudnivån otrolig i detta rum” sade barnhem-
mets föreståndare leende. Så söta bebisar, men alla övergivna som 
nyfödda. Jag tog en liten kille i famnen, han tittade på mig med sina 
stora ögon. 

Jag välsignade honom tyst och bad om beskydd. Vi fortsatte till 
andra våningen, där barn mellan 3-5 år välkomnade mig på ett hövligt, 
koreanskt sätt. Vi lekte tillsammans, kastade bollar och hade det 
roligt. Det var härligt att se barnen att skratta och leka, tillika 
gjorde det ont i hjärtat med vetskapen om att de var övergivna och 
bortglömda. 

”Matbristen är skriande i Nord Korea. Barnhemsbarnen får ca 200 
g mat dagligen. Det är på tok för lite, men det finns inte mera att ge. 
Under våren brukar det bli värre, då matvarorna från höstens skördar 
tar slut. Nästa vår är särskilt oroande. Vi förväntar oss dålig skörd 
och det gör att matportionerna förminskas ännu mera”, förklarade 
barnhemmets föreståndare. 

Det var ledsamt att höra på föreståndaren. Jag besökte även flera 
barnsjukhus och budskapet var detsamma överallt, bristen på mat 
är stor. RN kan inte ändra på situationen i Nord Korea, men vi kan 
åtminstone hjälpa de föräldrarlösa barnen. Vi fann en pålitlig lokal sam-
arbetspartner och under nästa vår kommer RN tillsammans med den 
svenska Trosgnistans Mission -organisationen ordna åtminstone två 
omfattande matutdelningsprojekt. Maten förs fram personligen så att 
den kommer till de rätta adresserna. När vår kontaktperson hörde om 
matutdelningsplanerna sade han till mig: ”Ni kommer att rädda liv.”

Dörren för att hjälpa de koreanska föräldrarlösa barn är nu öppen. 
Tack för dina generösa gåvor! (Referens för Nord Korea 4242.) 
RN tackar Dig på allas vägnar för den hjälp de fått under det gångna 
året. Tack för att du vill hjälpa de nödställda genom RN

Mat till föräldrarlösa barn i Nord KoreaMat till föräldrarlösa barn i Nord Korea

Vi önskar Dig Fridfull Jul 
och Ett Välsignat Nytt År 2018!

Låt oss tillsammans göra 
vår värld mer generös!

Päivi Sarjasto
koordinator

Arto Mäkinen
ordförande




