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Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä päätoimiston kanssa 
on tehnyt yhteistyötä Heart to Heart Ministryn kans-
sa Ukrainassa jo 18 vuoden ajan. Tämä paikallinen 
järjestö pyrkii ruokkimaan noin 1200 orpolasta 10 
eri Länsi-Ukrainan orpokodissa. Ruokapula on tällä 
hetkellä sietämätön. Vastuuhenkilöt Ukrainassa pyy-
tävät Ruokkikaa Nälkäiset -järjestöltä perusruokaa 
kuten riisiä, jauhoja, öljyä ja sokeria. Haluaisimme 
lähettää lapsille myös hedelmiä, muroja ja keksejä. 
Se olisi ihana odottamaton yllätys lapsille.

Oletko valmis avaamaan sydämesi ja kuk-
karosi ja lähettämään apua Ukrainan or-
voille?

Kuinka haluaisimmekaan nähdä lasten iloiset ilmeet 
heidän saadessa ruoka-aterian lisäksi hedelmiä ja 

muita herkkuja. Olemme omin silmin nähneet ne 
kuivuneet leipäpalat, lähes tyhjät jääkaapit ja niukan 
valikoiman mikä lapsille on tarjota. Jopa maidosta 
on pulaa. Sitä pientä maitotilkkaa mikä on ei anne-
ta lapsille, vaan se käytetään juuston valmistukseen. 
Juustosta saadaan hyvä hinta, ja rahoilla hankitaan 
puita kylmän talven varalle. Olosuhteet talvella ovat 
hyvin ankarat. Viime talvi oli karuin 123 vuoteen  ja 
41 lasta ja 700 aikuista menehtyi kylmyyteen.

Monet lapsista eivät ole koskaan maistaneet kanaa 
tai kinkkua. Näiden orpokotien joukossa on niitä , 
joissa syödään kuivaa leipää pitkään koska muuta 
syötävää ei ole antaa. Työntekijät tekevät parhaansa 
auttaakseen lapsia mutta keinot ovat vähissä, koska 
ruokaa on niukasti ja ruokittavia lapsia on paljon. 
Lasten arki on ankeaa, mutta olemme saaneet to-
distaa kuinka suuria ihmeitä antautuneiden työnte-
kijöiden aito välittäminen, Jumalan rakkaus, saa ai-
kaan orpolasten elämässä.

Nälkäinen lapsi ei kuule puhetta 

Nyt sinulla on mahdollisuus järjestää ukrainalaisit-
tain juhla-ateria orvolle ilosanoman kera. Ruokaa 
jaamme ensin, se on ensimmäinen lahja, sillä nälkäi-
nen lapsi ei kuule puhetta. Evankeliumin he saavat 
kuulla myöhemmin.

15 eurolla ruokit yhden lapsen
47 eurolla ruokit 3 lasta
77 eurolla ruokit 5 lasta

Ruokapula kestämätön Ukrainan länsiosissa

Koska sinä annat, lasten ei enää tarvitse mennä nälkäisenä nukkumaan.



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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UKRAINASSA KESTÄMÄTÖN RUOKAPULA

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

HE TARVITSEVAT APUASI NYT!

RN-kontakti Tonya Ukrainan vierailun jälkeen kertoo:
”Oli koskettavaa kuulla kuinka pienet tytöt tunnustivat 
tehneensä väärin. He kertoivat, etteivät saaneet unta , koska 
nälkä oli niin kova. Yhdessä he yöllä hiipivät naapuruston  
pihoihin, varastivat omenia ja söivät ne. Miten surullista.”

Kun sinä annat lahjasi, lasten ei enää tarvitse mennä 
nälkäisenä nukkumaan.

Ruokkikaa Nälkäiset kiittää jo etukäteen lahjastasi!


