Ruokkikaa Nälkäisten vuoden 2013 kolmas ruokakuorma vietiin Viroon huhtikuussa. Kari ja Mervi Saario yhdessä Ruokkikaa Nälkäiset-järjestön edustajien
Håkan ja Pia Westergårdin kanssa jakoivat ruokaa ja
evankeliumia useaan eri kohteeseen.

Håkan Westergård raportoi:
Tapasimme Kari ja Mervi Saarion Tallinnan satamassa 18.4. Suuntasimme suoraan Tallinnan Olevisten kirkon soppakeittiölle, missä noin 100 ihmistä oli kokoontunut lounaalle. Aloitimme lounashetken kertomalla lyhyesti
evankeliumin ydinsanoman ja rukoilimme yhdessä pelastusrukouksen. Kuulimme jälkikäteen, että muun muassa eräs
buddhalainen oli rukoillut tämän rukouksen. Hartaushetken jälkeen jaettiin lämmin ateria kaikille.

Tallinnassa paikalliset seurakunnat yhteisvoimin jakavat säännöllisesti soppaa kodittomille. RN-järjestö on mukana auttamassa.

Keskustelimme muutamien pastoreiden ja aktiivisesti avustustyössä olevien paikallisten kanssa ja he vahvistivat sen tosiasian, että Viro tarvitsee kipeästi ruoka-apua. Paikalliset
seurakunnat saavat elintarvikeliikkeiltä jaettavaksi viimeisen myyntipäivän ohittaneita tuotteita. Seurakunnilla on siis
organisoitua avustustyötä, mutta tämä apu ei riitä.
Viro tarvitsee kipeästi ruoka-apua, toteaa Håkan Westergård.

Ruokalastit, joita RN-järjestö vie Viroon ovat sekä tervetulleita että tärkeitä, mutta ne ovat tarpeisiin nähden aivan liian pieniä. Onneksi nyt näyttää siltä, että Ruokkikaa
Nälkäiset -järjestölle on Virossa avautumassa uusia avustusmahdollisuuksia, ja tulevaisuudessa useampia ihmisiä voidaan auttaa.
”Siunattu se, jolla on hyvä sydän, hän antaa leivästään
tarvitsevalle.” (Snl 22:9)
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Osa Kari Saarion Suomesta tuodusta ruokakuormasta purettiin soppakeittiölle. Seuraavaksi ruokakuormaa tyhjennettiin kristilliselle painotalolle, missä ruoka hetken odotti
Rakveren pastoria, joka käy säännöllisesti hakemassa RNruokaa kaupunkinsa vähävaraisille. Perjantaina matkattiin
Lehtseen, missä vapaaehtoiset jo odottivat ja olivat valmiina
viemään ruokaa lapsiperheille.
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RUOKKIKAA NÄLKÄISTEN RUOKALASTIT
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Albaniassa Lacin kaupungissa RN-järjestö jakaa ruokaa mm slummilapsille ja orpokodin lapsille.
Ilmapiiri Albaniassa on tällä hetkellä masentava. Lasten pahoinpitelyt lisääntyvät uhkaavasti,
työttömyysluvut ovat korkeat, suurin osa nuorista on työttömänä. Prostituutio ja huumeongelmat kasvavat ja korruptio kukoistaa.
Hylättyjä lapsia, jotka tarvitsevat ruokaa, suojaa ja rakkautta on paljon. Odotamme paraikaa
neljää uutta lasta saapuvaksi kotiimme, nuorin heistä on kolmen kuukauden ikäinen vauva.
Pojan äiti menehtyi synnytyksessä ja isä hävisi tietämättömiin. Myös kolme sisarusta, joiden
äiti joutui vankilaan kärsimään elinkautista vankeutta, liittyvät suureen perheeseemme lähiaikoina. Tarvitsemme kipeästi tukeanne, jotta voimme auttaa epätoivoisessa tilanteessa olevia
pieniä. Kiitos, että seisotte rinnallamme!
Dana Molla
orpokodin johtaja
Fjala e Jetes -seurakunta

Dana Molla (oikealla) on antanut
uuden kodin 34 lapselle.

Ruokkikaa Nälkäisten
ruokalastit tervetulleita Viroon.

Kari ja Mervi Saario yhdessä Håkan ja Pia Westergårdin kanssa veivät
ruokaa muun muassa Tallinnan soppakeittiölle.
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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