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Ruokaa Pohjois-KoreaanRuokaa Pohjois-Koreaan
Kiitos yhteistyöstä!
Olemme informoineet sinua kaikille Suomessa toimiville 
yhdistyksille asetetusta poliisihallituksen vaatimuksesta 
kattaa hallinnolliset kulut muista kuin lahjoitusvaroista. 
Pyydämme ystävällisesti sinulta yhteistyötä.

Tämä haaste on helposti ratkaistavissa. Jos sinä, 
RN-tukija, antaisit yhden kerran vuonna 2018 
valitsemasi tukisumman hallintotilillemme lahjoitustilin 
sijaan toimintamme jatkuvuus olisi turvattu.
Kiitos yhteistyöstäsi!  

Hallintotili: FI08  8146 9710 1556 71, viite 1232.
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Ruokkikaa Nälkäiset ry:n työ rantautuu Pohjois Koreaan
Kevään 2018 tilanne Pohjois-Koreassa näyttää uhkaavalta. YK:n mu-
kaan korealaiset tarvitsevat ulkopuolista ruoka-apua selviytyäkseen, 
jopa 200 000 lapsen arvioidaan olevan nälkäkuoleman vaarassa.  
Vakava tilanne johtuu pitkästä kuivuusjaksosta, josta Pohjois-Korea 
on kärsinyt. Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön hallituksen jäsenelle Ville 
Männistölle avautui tilaisuus matkustaa Pohjois-Koreaan marras-
kuusssa. Hän vieraili orpokodeissa ja lasten sairaaloissa. 

Ville Männistön raportti Pohjois-Koreasta: 
Sydän pamppaillen astuin sisään pääkaupungin Pyongyan lähistöl-
lä sijaitsevaan 500 lapsen orpokotiin. Ensimmäisessä huoneessa 
nukkui kymmeniä vauvoja, yhteensä heitä oli 200. "Onneksi saavuit 
päiväunien aikaan, yleensä ääni tässä huoneessa on päätä huimaava", 
totesi orpokodin johtaja hymyillen. Miten suloisia vauvoja, mutta kaikki 
vastasyntyneinä hylättyjä. Otin syliini pienen pojan, hän katseli minua 
suurilla silmillään. Siunasin häntä hiljaa ja rukoilin hänelle varjelusta. 
Matka jatkui toiseen kerrokseen, missä 3–5 vuotiaat lapset toivotti-
vat minut tervetulleeksi kohteliaaseen korealaiseen tapaan kumartaen 
syvään. Leikimme yhdessä, heittelimme palloja ja meillä oli hauskaa. 
Oli mahtava  nähdä  lasten nauravan ja leikkivän, mutta samalla 
sydäntä särki kun tiesin heidän olevan hylättyjä ja unohdettuja.

"Ruokapula on Pohjois-Koreassa huutava. Orpolapsen päivittäi-
nen ruoka-annos on 200g suuruinen. Se on aivan liian vähän, mutta 
enempää ruokaa ei ole antaa. Keväisin tilanne yleensä pahenee, koska 
kun syksyn sadon ruokavarat loppuvat, uutta satoa vielä odotellaan. 
Ensi kevään tilanne huolestuttaa kovasti. Odotettavissa on erityisen 
huono sato ja se pienentää ruoka-annosta entisestään", selitti orpo-
kodin johtaja.

Johtajan kertoma oli surullista kuultavaa. Vierailin myös useissa 
lastensairaaloissa ja viesti oli joka paikassa sama, ruokapula on suuri. 
Ruokkikaa Nälkäiset ei voi muuttaa Pohjois-Korean tilannetta, mutta 
voimme ainakin auttaa orpoja. Luotettava paikallinen yhteistyökumppa-
ni löytyi ja ensi keväänä Ruokkikaa Nälkäiset järjestää ainakin kaksi ruo-
anjakoprojektia yhdessä ruotsalaisen Trosgnistans Mission -järjestön 
kanssa. Ruoka viedään perille henkilökohtaisesti itse, jotta se päätyy 
oikeisiin osoitteisiin. Kuullessaan ruoanjakosuunnitelmista kontaktihen-
kilömme totesi minulle "Te tulette pelastamaan ihmishenkiä."

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Arto Mäkinen
puheenjohtaja

Ovi auttaa korealaisia orpoja on nyt auki. Kiitos runsaista lahjoistasi! 
(Viite 4242.) Ruokkikaa Nälkäiset ry kiittää Sinua tuestasi
myös jokaisen tänä vuonna apua saaneen puolesta.
Kiitos, että haluat auttaa hädänalaisia RN-järjestön kautta.

Ruokaa Pohjois-Korean orpolapsilleRuokaa Pohjois-Korean orpolapsille

Toivotamme Sinulle Rauhallista Joulua 
ja Antoisaa Vuotta 2018! 

Tehdään yhdessä maailmasta reilumpi. 




