Lähetyssaarnaaja Gotte Stennroos
Monet ovat saaneet avun hätäänsä alkuvuonna 2012. Tässä kirjeessä muutama kiitoskirje ruoka-apua saaneilta. Sinun säännölliset lahjasi tekevät auttamisen mahdolliseksi.
KIITOS!

ihmisiä tällaisessakin pienessä paikassa kuin Lushjne. Vielä kerran kiitos kaikesta ja siunausta.
Fjala e Jetes seurakuntalainen

Moskova
Menetin kotini ja jouduin kadulle. Mieleen tuli itsetuhoisia ajatuksia ja yritin heittäytyä junan alle. Sattumalta tapasin ihmisiä ja he kutsuivat minut vanhusten Armon kahvilaan, missä jaetaan ruokaa. Tapasin
siellä kristittyjä ja sain syötävää. Käyn nyt säännöllisesti myös seurakunnassa. Olen niin onnellinen. Jumala rakastaa minua. Saan asua hoitokodissa. Jos
minun pitäisi valita koti tai Jeesus valitsisin Jeesuksen. Hän on uskollinen ja rakastan häntä. Olen pelastunut. Kiitos kaikesta avusta mitä annatte.
Nina Sergeevna 86 vuotta

Albania
Olen yksi niistä, joka saa RN-apua apua. Minä ja
perheeni olemme niin kiitollisia kaikille teille. Jumala siunatkoon teitä . Apu on suureksi avuksi ja
tuli juuri oikeaan aikaan. Olen nähnyt myös monien muiden ihmisten onnelliset kasvot kun he saavat
ruoka-apua. Olen nähnyt kuinka autatte ihmisiä ja
siksi haluan sydämestäni kiittää teitä. Kiitän Jumalaa, että hän on laittanut sydämeenne halun auttaa
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Tilanne Tansaniassa on erittäin kriittinen, vielä paljon huonompi kuin viime vuonna. Ruokaa ei ole eikä
satoa saada tänäkään vuonna. Lehmiä ja vuohia varastetaan, jotta saataisiin syötävää. Kun jaamme
kirkolla ruokaa tarvitsemme useita järjestysmiehiä,
sillä epätoivoiset ihmiset tungeksivat kirkkoon saadakseen ruokasäkkejä. Tuhannet tulevat hakemaan
apua. Monet kävelevät pitkiä matkoja, he nukkuvat
öitä avoimen taivaan alla ja odottavat ruoanjakoa.
Kaikki ruoka on nyt loppu. Sadat jäivät ilman ruokaa. Tilanne on kauhea. Nämä RiIft Valleyn laakson
syrjäkylät eivät saa mistään muualta apua. Lähetäthän lahjasi pian, että voimme auttaa. Ilman apuasi
kyläläiset eivät selviä.

UUTISKIRJE Huhtikuu 2012

Tansania taistelee nälkää vastaan

Olen leski ja kahden pojan yksinhuoltaja. Olen sairas ja työtön, eikä minulla ole tarpeeksi rahaa selviytyäkseni. Olen
vajaan vuoden ajan saanut RN-ruoka-apua. Minulla on munuaisten kanssa ongelmia, elän yhden munuaisen varassa.
Helmikuussa olin kovin sairas ja tarkastuksessa kävi ilmi,
että munuaisissa on tulehdus. Sain tarvitsemani lääkkeet
seurakunnasta ja nyt voin taas hyvin. Kiitos Jumalalle ja teille Ruokkikaa Nälkäiset -tukijoille avusta.
Maksuti
Maksuti asuu Albaniassa Lushjnen kaupungin lähistöllä olevassa pienessä kylässä.

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi

Tilanne Itä-Afrikassa Tansanian nälänhätäalueella erittäin kriittinen. Lähetäthän lahjasi pian!
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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