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Ukrainan orVoille rUokaa  
ja jUmalan rakkaUtta

Pasishnan hökkelikylään, missä asui 
80 romaania vietiin ruokakuorma.

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja 

Ukraina on maailman kolmanneksi korruptoitunein maa. 
Ukraina on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa, tilanne on 
yhtä huolestuttava kuin Kreikassa. Maan länsiosissa ei ole 
työtä tarjolla ja suuri osa asukkaista lähteekin maasta Slo-
vakiaan, Unkariin, Puolaan jopa Portugaliin asti etsimään 
työtä ja toimeentuloa. Lapset jätetään kotimaahan, joten 
monet lapset joutuvat elämään ilman vanhempia. Lisäk-
si Ukrainassa on 200 000 orpolasta. Koska  kaupungeis-
sa sijaitseviin orpokoteihin 
apu löytää tiensä helpom-
min  kuin maaseudulle, loka-
kuinen Ruokkikaa Nälkäisten 
ruoanjakoprojekti kohdistui 
Länsi-Ukrainan syrjäseudul-
le. Ruokaa vietiin 12 orpoko-
tiin sekä 3 vanhainkotiin, jot-
ka sijaitsivat aivan Unkarin ja 
Slovakian rajan tuntumassa. 
Tällä kertaa ehdittiin poiketa 
ruokakuorman kanssa myös 
Pasishnan ro-
maanikylässä.

Yhteistyö Heart 
to Heart -jär-
jestön kans-
sa on kestänyt 
jo 18 vuoden 
ajan ja yhdessä 
ruokaa viedään 
niin pieniin 
kuin suuriinkin 

orpokoteihin. Eniten lapsia on Beregovon kodissa, mis-
sä asuu  6-18 -vuotiaita lapsia  yhteensä 268. Vierailimme 
myös kodeissa missä asusti lapsia, jotka ovat kotona jou-
tuneet pahoinpitelyn uhriksi ja jouduttu ottamaan huos-
taan. Mukaan mahtui myös orpokoteja, missä oli niin 
henkisesti kuin fyysisestikin haavoittuneita lapsia. 

Suurin osa kodeista tarvitsee perusruokatarvikkeita ja voi 
kuuluu harvinaisiin herkkuihin. Erään ison kodin johta-
ja esitti toivomuksen, että lapset saisivat edes kerran elä-
mässsään maistaa lihaa. Ruokkikaa Nälkäiset vei voita ja 
lihakuorman perusruokatarvikkeiden kuten jauhojen, rii-
sin, makaronin, sokerin ja tattarin lisäksi. Kiitollisena voin 
kertoa, että mukana oli myös banaanilasti.

Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön tehtävä on viedä elämän 
perustarpeita ja evankeliumia niille kaikkein heikoimmille 
ja tälläkin kertaa toimittiin tämän näyn mukaisesti. Ukrai-
nassa on tuhansia lapsia, jotka tarvitsevat ruokaa ja rak-
kautta.  Työ Ukrainassa jatkuu ja sinulla on mahdollisuus 
auttaa Ukrainan pieniä ja yksinäisiä Ruokkikaa Nälkäiset  
-järjestön kautta. Kiitos lahjastasi!

Jokainen lapsi sai oman lahjan.

Tiimiläiset kertoivat evankeliumin lapsille 
laulujen ja nukketeatterin kera.

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset



 

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

Lokakuinen 
Ruokkikaa 
Nälkäisten 
ruoanjakopro-
jekti kohdistui 
Länsi-Ukrainan 
syrjäseudulle. 
Ruokaa ja evan-
keliumia vietiin 
muun muassa 
12 orpokotiin.

Vanhainkodeissa olosuhteet ovat lohduttomat. Yhdessä vanhainkodeis-
ta missä vierailimme ei ollut edes toimivia WC-tiloja. Ruoka-apua on 
viety näihin kohteisiin säännöllisesti ja oli rohkaisevaa nähdä vanhuksi-
en ja paikallisten työntekijöiden sydämellinen kohtaaminen. Kerroimme 
Jumalan rakkaudesta, saimme rukoilla jokaisen vanhuksen puolesta ja 
monessa silmäkulmassa näkyi kyynel. Jumala on lähellä niitä, joilla on 
särkynyt sydän ja murtunut mieli.

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset


