Ruokaa jaetaan mm. Nyangan kylään 250 lapselle, Jambo kylään 130 lapselle ja Iris Africa
orpokotiin 65 lapselle. Suuri osa apua saavista lapsista on alle 12-vuotiaita. Lisäksi useissa
Bangulan seudun kylissä ruokaa jaetaan 3000
äärimmäisessä köyhyydessä elävälle perheelle,
vanhuksille, aids-sairaille ja leskille.

Rakkaat ystävät,
Ihan ensimäiseksi haluan kiittää sinua. Sinulla
on antelias sydän. Kiitos, että lähetät meille riisiä. Olet siunannut niin monia Malawissa. Täällä
Iris orpokodissa lapset todella pitävät riisistä.
Kun on riisin keittämisen aika kaikki ovat iloisia,
koska se on meidän mieliruokaa. Monet lapset
kylissäkin ovat saaneet ruokaa.
He kaikki haluavat kiittää Sinua, koska kun he
syövät riisiä, he voivat hyvin.
Ethän lakkaa lähettämästä ruokaa. Jumala on
tosi iloinen koska olet siunannut niin monia kuten esimerkiksi minua. Siunatkoon Jumala teitä
kaikkia ja antakoon teille viisautta.
- Fagrace

David Morrison
Iris Africa avustustyön johtaja
Malawi

Yli 270 000 terveellistä
ruoka-annosta sisältävä
iso kontillinen ruokaa valmiina.
Auta Ruokkikaa Nälkäiset -järjestöä
lähettämään se Malawin köyhille!

Fagrace keittää usein riisin orpokodin lapsille.

Jäätyään orvoksi 2006 Fagrace on asunut Iris
orpokodissa. Hän on kirjoittanut tämän kirjeen
”Ystävilleen” niille, jotka ovat lähettäneet hänelle ruokaa.

Kari Niemi
puheenjohtaja

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

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

Lahjoitustili 800010-2037233

Sadat ruoka-apua saavat kokoontuvat rukoilemaan yhdessä perjantaisin. He kaikesta sydämestään kiittävät sinusta RNtukija ja pyytävät Jumalaa runsaasti siunaamaan sinua koska olet ollut siunaukseksi heille. He haluavat sanoa sinulle
Zikomo Kwambiri = Suuri kiitos!
Kiitos osoittamastasi rakkaudesta Malawin köyhille!

UUTISKIRJE Heinäkuu 2011

Yhdessä päätoimiston Feeding the Nationsin
kanssa RN on vienyt ruoka-apua Malawiin vuodesta 2007.Yhteistyötä tehdään Iris Africa -järjestön, Heidi Bakerin kanssa.

E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi
www.ruokkikaanalkaiset.fi
Ruokkikaa Nälkäiset
ry. Korkeemäenkatu 16 B 6,
37100 NOKIA, puh. 045-319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
PL 845, 20101 Turku, Puh: 02-251 2150, fax: 02-251 2160,

Ruokkikaa Nälkäiset ry.

Tatendan tarina

Orpo 7-vuotias Tatenda löytyi vuonna
2005. Hän omisti vain vaatteet mitä
hänellä oli yllään. Iris orpokoti Malawissa oli hänelle aivan uusi maailma.
Siellä oli oma sänky, juokseva vesi,
saippuaa, leluja, puhtaat vaatteet ja
kolme ateriaa päivässä. Tatendasta
on tullut nuori miehenalku joka on
ahkera koululainen. Kiitos kun autoit
häntä saamaan uuden elämän.

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!

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

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn
och gatans människor i centrala Moskva. Man för också
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner
fungerar en lokal Word of Life-församling. Ett team från
församlingen besöker barnhemmet varje vecka och för
mat, kläder och leksaker till barnen.

Tatenda 2005

Tatenda 2011

Port Payé
Finlande
115 285

Rysslands
utslagna väntar
på din hjälp!
Ruokkikaa Nälkäiset vie ruoka-apua Malawin orvoille.

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
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Käytäthän viitenumeroa (4242) maksaessasi!

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä
Från konto nr

KERÄYSLUPA: OKH
OKU 682
1087AA
KERÄYSLUPA: Åland 480 K 14
Viitenro
Ref. nr
Eräpäivä
Fört. dag

4242
EUR

