- ethän unohda heitä!
Tuhansia syyrialaisia pakenee päivittäin sodan jaloista turvaan naapurimaihin.
Ruokkikaa Nälkäiset lähetti ensimmäisen avustuserän
Libanoniin vuoden 2012 lopulla. Silloin ruoka-apu
suunnattiin pakolaisille Syyrian rajaseudulle Hermeliin. Haasteellisista olosuhteista huolimatta ruokaapu saatiin perille, työ sujui hyvin ja yhteistyötä jatketaan paikallisen The Rock Eternal -seurakunnan
kanssa pakolaisten auttamiseksi.

RN-kontaktihenkilö raportoi Libanonista:
Pakolaisten tilanne Libanonissa on epätoivoinen ja pahenee
päivä päivältä. Ruoasta on valtava pula ja myös lääkkeet on
loppu.

RN-järjestö ostaa patjoja, ettei pakolaisten tarvitse nukkua lattialla.

Pakolaisilla ei ole mahdollisuutta ansaita täällä elantoaan ja
monet äidit ja isät ovat ajautuneet epätoivoiseen tekoon ja
myyneet nuoria tyttäriään selviytyäkseen.

Tarpeet ovat valtavat. Meillä on mahdollisuudet auttaa tuhansia ja olemme valmiina aloittamaan uuden ruokajakelun
heti kun se on taloudellisesti mahdollista.Tarvitsemme kipeästi lisää rahaa ruoan ja lääkkeiden ostoa varten voidaksemme pelastaa ihmisiä tässä vaikeassa tilanteessa.

Jokaisesta
ruokapaketista
löytyy ruoan lisäksi
myös Raamattu.

”Kehoita heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudekseen
hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. Näin
he kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuutta varten, niin että voittavat omakseen todellisen elämän. (1 Tim 6:18-19)

Rakas Ruokkikaa Nälkäiset ystävä, autathan kärsiviä syyrialaisia!
• 38 eurolla runsas ruokapaketti isolle perheelle
• 12 eurolla patja pakolaiselle
Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja

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

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Lahjoitustili 800010-2037233

Tällä hetkellä tilanne Syyrian rajaseudulla on erittäin vaarallinen. Suunnitelmissa onkin viedä ruoka-apu lähikaupunkeihin. Me jaamme ruokaa kaikille sitä eniten tarvitseville.
Hankimme myös patjoja, jottei kodeistaan paenneiden tarvitsisi nukkua maa -tai sementtilattialla.

UUTISKIRJE Toukokuu 2013

SYYRIALAISET KÄRSIVÄT

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset
Haluamme kiittää Ruokkikaa Nälkäiset - järjestöä antamastanne
ruoka-avusta juutalaisille Israeliin. Apunne ei ole ainoastaan tervetullutta vaan korvaamatonta tänä aikana, jolloin monissa maissa
antisemitismi nostaa jälleen päätään.
Israel on tänään 200 000 keskitysleiriltä selviytyneen koti. Nyt on
aika auttaa heitä. Nämä ihmiset ovat vanhoja ja sairaita eikä heidän elämänsä vieläkään ole helppoa. He joutuvat usein valitsemaan
joko ostaa tarvitsemansa lääkkeet tai ruokaa, sillä molempiin heillä
ei ole varaa.
Kiitämme sydämestämme antamastanne säännöllisestä avusta Venäjältä maahan muuttaneille, keskitysleireiltä selviytyneille entisille ghettojen
ja keskitysleirien vangeille. Kiitos, että saamme olla teidän siunaavina käsinä ja jalkoina vanhuksille Israelissa. Jumala siunatkoon teitä!
Albert Veksler, RN-kontaktihenkilö
Aleksander Berman
Hazit haKavod, Holokaust-uhrien tukijärjestö

Syyrialaiset kärsivät
-ethän unohda heitä!

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