UUTISKIRJE Toukokuu 2014

RUOKA-APUA UKRAINAAN
Lähes päivittäin kuulemme huonoja uutisia Ukrainasta, mutta tänään
Ruokkikaa Nälkäisillä on hyviä uutisia
kerrottavana. Vaikka konfliktien repimässä maassa vähäosaisten tilanne
on huonontunut entisestään, raportti yhteistyöjärjestöltä nimeltä Heart
to Heart kertoo, että varat ovat saapuneet perille ja ruokaa jaetaan tarvitseville. Ruokkikaa nälkäiset jatkaa
2014 työtään ottamalla vastuuta paikallisten orpokotien ja vanhainkotien
ruokahuollosta. Levoton tilanne Krimin niemimaalla saa alueen ihmiset
muuttamaan Länsi-Ukrainaan, mikä
aiheuttaa avuntarvitsijoiden määrän
tuntuvaa kasvua. Lisää ruoka-apua
kaivataan kipeästi. Ruokkikaa Nälkäiset haluaa auttaa tässä hätätilanteessa ja lähettää mahdollisimman pian
uuden avustuserän. Kiitos lahjastasi
ukrainalaisille pakolaisille!

Lahjaksi hankittiin myös leluja huostaanotetuille pienille.

Yhteyshenkilömme Ukrainasta kirjoittaa:

Yksinäisiä vanhuksia on paljon, mutta onneksi
Ruokkikaa Nälkäiset auttaa, kirjoittaa Svitlana
Pokhodina.

Ruokatarvikkeet kuljetetaan suoraan
avustuskohteisiin.

alueelle saapuneiden Krimin-pakolaisten
hätämajoitus ja ruokahuollon järjestäminen on saatu alkuun.
Kiitos Ruokkikaa Nälkäiset, että seisotte rinnallamme ja autatte kotimaatani
Ukrainaa tänä vaikeana aikana.
Väsynyt mutta onnellinen
Svitlana Pokhodina

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

Tervehdys Ukrainasta. Olen paraikaa jakamassa ruokaa Länsi-Ukrainassa IvanoFrankivskin seudulla. Haluan sydämestäni
kiittää RN-järjestöä avustuksesta. Varoilla
hankittiin vanhuksille ja orpolapsille perusruokatarvikkeita, mm. öljyä, riisiä, herneitä, papuja ja jauhoja. Tänne on saapunut
paljon pakolaisia Krimiltä, ja ruoan tarve
heidän keskuudessaan on suuri. Valitettavasti kaikki saamani RN-varat on käytetty,
koska avuntarvitsijoita on valtavasti mutta

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
Intian Odishassa yli 550 köyhän perheen lasta
saa nykyisin päivittäin kouluaterian, johon on
lisätty kananmunaa tai keitetty kananmuna ruokailun yhteydessä. Tämä on oleellisesti kohentanut lasten heikosta ravitsemuksesta johtunutta
terveydentilaa; he eivät enää kärsi proteiinien,
vitamiinien ja hivenaineiden puutostiloista. Osallistumalla RN:n rahoittamaan munaprojektiin
olet mukana tukemassa näiden lasten koulunkäyntiä ja antamassa toivoa valoisammasta tulevaisuudesta.
Jo kahdella eurolla tarjoat kahdellekymmenelle
lapselle ravitsevan kananmunan!

Levoton tilanne Krimin niemimaalla on saanut
aikaan muuttoliikkeen Länsi-Ukrainaan.
AUTA KOTINSA MENETTÄNEITÄ
UKRAINAN PAKOLAISIA
Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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