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Sinun rahalahjojesi turvin hädänalaiset 18 eri 
maassa saivat ruokaa vuonna 2011. Vuonna 2012 
avustustyö jatkuu kaikissa RN-järjestön säännölli-
sesti tukea saavissa avustuskohteissa. Lisäksi ha-
luamme tänäkin vuonna olla mukana siellä missä  
katastrofi iskee. 
Lähes kaikki kontaktihenkilömme kertovat tarpei-
den tuntuvasta kasvusta kentällä. Tämän vuoksi 
haluamme haastaa sinua rakas RN-työn ystävä lä-
hettämään meille yhden ystäväsi, joka haluaa läh-
teä mukaan auttamaan, yhteystiedot. Ajattele, jos 
jokainen meistä hankkii yhden uuden tukijan, mei-
tä on tuhansia enemmän ja yhä suuremmat ihmis-
joukot saavat avun. Otathan haasteen vastaan!

Suuri kiitos avustanne vuonna 
2011!

Saamme olla täällä Jumalan työkaluina mutta 
emme olisi selvinneet ilman sinun anteliaisuuttasi 
ja säännöllistä tukeasi. Sanat eivät riitä kertomaan 
kuinka kiitollisia ja iloisia olemme avustasi. Juma-
lan runsasta siunausta sinulle.
Lähetyssaarnaajat Keniassa
Pia Lind ja Kirsi Nyrhinen

Rakkaat RN-tukijat!
Muutaman päi-
vän päästä on 
joulu ja olen 
paljon ajatellut 
lapsia Intiassa, 
joita olemme 
auttaneet tänä 
vuonna teidän 
suomala i s ten 
ystävien anteliai-

suuden ansiosta. Juuri nyt sadat lapset eri kau-
pungeissa ja kylissä saavat ruokaa ja joululahjoja, 
ja se osoittaa näille lapsille etteivät he ole unoh-
dettuja vaan meidän kaikkien ja Jumalan rakasta-
mia. Niinkuin varmasti tiedät haluamme auttaa 
näitä pieniä kertomalla heille Jeesuksesta ja anta-
malla heille ravitsevaa ruokaa.
Sydämestäni haluan kiittää teitä lahjoistanne Inti-
an lapsille ja erityisesti ylimääräisesta rakkauden-
lahjasta ennen joulua. Paikalliset työntekijämme 
tapaavat lapsia päivittäin ja olen ylpeä siitä kuin-
ka antautuneesti he ahkeroivat rohkaistakseen ja 
auttaakseen lapsia parempaan elämään.  Jeesus 
sanoi: Mitä olette tehneet yhdelle näistä pienim-
mistä sen te olette tehneet minulle. Tiedämme, 
että Herra on kanssamme ja palvelemme Häntä 
iloiten. Nämä lapset ovat arvokkaita ja kun he kas-
vavat heistä voi tulla  Jumalan miehiä ja naisia, jot-
ka tuovat siunauksen omalle maalleen.

Rakkain ja kiitollisin terveisin,
Birgitta Ekman, Indian Children -säätiö 

Lahjanne ovat mahdollistaneet yhä useampien 
sairaiden auttamisen. Olemme kehittäneet syn-
nytysosastoa ja nykyisin joka päivä ainakin yksi 
lapsi syntyy Sion klinikalla. Olemme tästä erityisen 
onnellisia. Olemme saaneet nähdä, että on mah-
dollista saada aikaan muutoksia. Jumala auttaa 
meitä  ja me voimme auttaa niitä, jotka eivät itse 
pysty pitämään itsestään huolta, niitä jotka tarvit-
sevat auttavaa kättä.

Jokainen lapsi sai oman lahjan.

Kirsi NyrhInen kentällä jakamassa ruoka-apua.

Pikku potilas Pia Lindin sylissä.
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Rysslands
utslagna väntar 
på din hjälp!

Ruokkikaa Nälkäiset ry.
PL 845, 20101 Turku, Puh: 02-251 2150, fax: 02-251 2160,

E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi       www.ruokkikaanalkaiset.fi

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. 

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn. 
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Kiitos!
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Vuonna 2011 RN yhdessä päätoimiston 
Feeding the Nationsin kanssa vei ruokaa 18 eri 
maan hädänalaiselle. Apua jaettiin Albaniassa, 
Israelissa, Keniassa, Tansaniassa, Venäjällä, Inti-
assa, Virossa, Liberiassa, Sambiassa, Japanissa, 
Haitissa, Zimbabwessa, Malawissa, Bosniassa, 
Afganistanissa, Hondurasissa, Nicaraguassa ja 
Mexikossa. Tuhannet ja taas tuhannet saivat 
ruokaa, lohtua ja kuulivat ilosanoman.   Kiitos 
uskollisuudestasi ja runsaista lahjoistasi vuon-
na 2011 maailman köyhimmistä köyhimpien 
hyväksi!

Kukaan ei yksin voi muuttaa koko maailmaa mutta 
vuonna 2011 me yhdessä muutimme tuhansien 
ihmisten koko maailman.


