semme itkien. Hänen vaimonsa oli
kuollut viikkoa ennen kun saavuimme kylään synnyttäessään kaksosia. Heillä on viisi lasta eikä mitään
syötävää. Heillä ei ollut enää lehmiä eikä vuohiakaan myytäväksi.
Ruoka, minkä veimme auttaa heitä
selviytymään.
Koska monet juomapaikat ovat
kuivuneet ihmiset joutuvat kävelemään 15-20 km saadakseen vettä.
Päästyään perille he jonottavat pit-

kään vesijonoissa ja kävelevät vielä 15- 20 km takaisin
kotiin. Monien perheiden
päivät kuluvat heidän yrittäessään etsiä elämän perustarpeita. Kiitos, että autatte
ihmisiä, joita ette tunne. Tietäkää, että he rukouksissaan
kiittävät teistä ja avustanne.
Tulevissa uutiskirjeissä kerromme uusia kertomuksia
miten apusi auttoi. Rukoile
Itä-Afrikan puolesta ja lähetäthän lahjasi, jotta RNjärjestö voi jatkaa ja jakaa
ruoka-apua yhä useammille.
Jokainen lahja on arvokas!

Gerhard Kolflaath
varapuheenjohtaja

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

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

Lahjoitustili 800010-2037233

RN-järjestö jakaa ja myös varastoi
ruokaa Tansanian nälänhätäalueella. Sadan kilon maissisäkkejä
on ostettu 2700 kpl. Kontaktihenkilömme Gotte Stenroos kertoo,
että ihmiset ovat epätoivoisia. Alla
kuvaterveiset ja raportti nälänhätäalueelta.
Lähetyssaarnaaja Gotte Stenroos
raportoi:
RN-ruokaa on jaettu Domanga, Kipamba, Nambasita, Eshkesh, Endadgulda, Momgo wa mono, Endajachi, Yayeda chini, Endadaudu,
Endagichan, Endanawish Gembak,
Masyeda, Umbur, Udaya, Kusumay, Endala, Endmarariye, Qrus
ja Basodawish nimisissä kylissä ja
niiden lähialueilla. Tähän mennessä 1800 perhettä on saanut ruoka-apua ja ruoanjako jatkuu. Osa
ruoasta on varastoitu ja suunniteltu
jaettavaksi marraskuussa ja ensi
vuoden helmikuussa.
Olemme tavanneet monia rikkinäisiä ihmisiä ja kuulleet traakisia ihmiskohtaloita. Eräs isä juoksi luok-

UUTISKIRJE Lokakuu 2011

AUTA ITÄ-AFRIKAN
KUIVUUDESTA KÄRSIVIÄ

E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi
www.ruokkikaanalkaiset.fi
Ruokkikaa Nälkäiset
ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500
Tampere, 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.

Viimeisin RN-avustusmatka Viipuriin tehtiin syyskuussa 2011
Pertti Mäkelän raportti:
Ruokkikaa Nälkäiset tekee yhteistyötä Viipurissa mm. paikallisen Lämmin koti
-yhteisön kanssa, joka auttaa 700-800 juutalaisvanhusta.
Meissä kaikissa tiimiläisissä herätti sydäntäsärkeviä tunteita vierailu juutalaiskodissa, johon kontaktihenkilömme Lev Kremer meidät johdatti. Kodissa asui
kaksi sairasta vanhusta, miehen molemmat jalat on amputoitu ja hänen vaimonsa on halvaantunut. Veimme ruokaa, rukoilimme heidän puolestaan sekä
siunasimme heitä Jeesuksen voimallisessa nimessä. Mielessäni muistan vieläkin tuon miehen anovan mutta kiitollisen katseen, jolla hän katsoi minua.
Uskon ja olen varma siitä, että toteutamme näillä matkoilla sitä näkyä, jonka RN
-järjestön perustaja Lester Sumrall sai Jeesukselta 1987. Tahdon myös välittää
monet sydämelliset eri avustuskohteiden yhdyshenkilöiden kiitokset!

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.
Port Payé
Finlande
115 285

Rysslands
utslagna väntar
på din hjälp!
TANSANIA 2011
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

FI3380001002037233
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TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare
Käytäthän viitenumeroa (4242) maksaessasi!
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