Viime vuonna 2010 sinun lahjojesi
turvin Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö
jakoi evankeliumia ja elämän perustarpeita 12 maassa reilun 240 000
euron arvosta eri puolilla maailmaa.

Haitiin vietiin hätäapuna ruokaa ja vedenpuhdistuslaitteita.
Intiassa sadat köyhät koululaiset
ruokittiin.

Suuri kiitos!

Suomen vähäosaisille alettiin
Turun seudulla säännöllisesti
jakaa ruokaa.

Maissisäkit
valmiina
jaettavaksi
Tansanian syrjäseudun kuivuuden
uhreille.

UUTISKIRJE Tammikuu 2011

Uusi vuosi 2011 on alkanut. Uudet
haasteet mutta myös mahdollisuudet ovat edessä. Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö haluaa jo etukäteen
kiittää sinua, rakas tukija, uskollisuudestasi tänäkin vuonna. Rahalahjojesi ansiosta RN-järjestö voi viedä
valoa pimeyteen, toivoa toivottomuuden keskelle ja olla konkreettinen rukousvastaus yhä useampien
hädänalaisten rukouksiin.

Pakistanin syrjäkylissä ruokittiin tulvien uhreja.

Keniassa 3 slummissa ja aids klinikalla jaettiin ruokaa ja lääkkeitä.
Viro oli vuoden uusi säännöllinen
avustuskohde.

Malawin katulasten ruokalastit saapuivat satamaan
säännöllisesti.
Venäjällä autettiin vähäosaisia Viipurin köyhissä kylissä ja Moskovassa.

Sambiassa ja Zimbabwessa tuhannet orpolapset saivat ruokaa.

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,12 e) 0600-10985 (9,93 e)

Lahjoitustili 800010-2037233

Apu Albaniassa jaettiin Rreshen
kaupungin vähäosaisille.

E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi
www.ruokkikaanalkaiset.fi
Ruokkikaa Nälkäiset
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02-251 2150, fax: 02-251 2160
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Ruokkikaa Nälkäiset ry. PL 845, 20101 TURKU, Puh: 02-251 2150,

Ruokkikaa Nälkäiset jakaa Haitin maanjäristyksen uhreille ruoka-apua edelleen.
Uusi lasti lähti tammikuun ensimmäisellä
viikolla.

Ruokkikaa Nälkäiset ry.
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SoitaTack
toimistoon jaför
kysy lisää.
Sovitaan
sopivavill
ajankohta.
02-251 2150 tai 041-460 2606 tai info@ruokkikaanalkaiset.fi
hjälpa
Rysslands
fattifa!
Auta meitä
auttamaan!

Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn.

Hyvin käy sen miehen joka on laupias...
joka on runsaskätinen ja antaa köyhille.

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn
och Hyvä
gatans människor
i centrala
Moskva. Man
för också ystävä!
Ruokkikaa
Nälkäiset
-järjestön
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner
fungerar
en lokal
Word -järjestö
of Life-församling.
Ett team från
Ruokkikaa
Nälkäiset
pyrkii verkostoitumaan
ympäri maata.
församlingen
barnhemmet
vecka och nälkäisten
för
Nyt sinullabesöker
on mahdollisuus
toimiavarje
käytännössäkin
auttamiseksi.
mat, kläder och leksaker till barnen.
Haluatko järjestää Ruokkikaa Nälkäiset -illan? Kutsu 10-15 tuttavaa
kotiisi ja kutsu Päivi kertomaan heille työstämme.
(Ps 112:5, 9)

Kari Niemi
puheenjohtaja

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Port Payé
Finlande
115 285

Kiitos
että annoit
Rysslands
hänellekin
mahdollisuuden
utslagna
väntar
saa ihmeitä selviytyä!
aikaan!

Säännöllinen apu
på din hjälp!

Ajankohtainen avustuskohde Sambia
Haiti 2010
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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