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Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

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

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

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Gerhard Kolflaath
puheenjohtaja 

Toivokaamme, ettei israelilaisten tarvitsisi enää 
pelätä.

Ruokkikaa Nälkäiset auttaa hätään joutuneita 
perheitä.

SINUN APUASI TARVITAAN KIIREESTI
Ruokkikaa Nälkäiset avustaa kuukau-
sittain Israelin vähäosaisia paikallis-
seurakuntien kautta. 

Nyt sotatilanteessa avuntarve on suu-
rempi kuin koskaan ennen. Vanhuksil-
le, invalideille, yksinhuoltajille ja muille 
kipeästi apua tarvitseville jaetaan so-
ta-alueella Ashdodissa ja Kiryat Gatis-
sa ruokaa, vettä ja hygieniatarvikkeita. 
Tällä hetkellä emme pysty vastaamaan 
kasvavaan avuntarpeeseen kuin osit-
tain. Tarvitsemme uusia lahjoituksia 
kipeästi, jotta voisimme auttaa myös 
Gazassa. Autathan Gazan kriisistä kär-
siviä NYT! Viite Israelin tukemiseksi on 
1177. Kiitos yhteistyöstäsi! 

RN-kontaktihenkilön pastori Pochtarin raportti Israelista:

limatta aktiivisemmin kuin tavalli-
sesti. Nuoret seurakuntalaiset ovat 
ottaneet vapaata töistä voidakseen 
auttaa mahdollisimman monia.

Viemme ruokapaketteja koteihin ja lap-
sille pommisuojiin, autamme vanhuk-
sia ja invalideja, rukoilemme ihmisten 
puolesta ja rohkaisemme heitä. 

Tarvitsemme apuanne enemmän 
kuin koskaan ja tarvitsemme Jumalaa 
enemmän kuin koskaan. Haluaisim-
me laajentaa avustustyötä Gazaan ja 
vain konkreettinen lisätuki tekee sen 
mahdolliseksi. Juuri nyt rukouksillan-
ne ja lahjoillanne on erityisen suuri 
merkitys. 

Olemme kiitollisia rukouksistanne ja 
huolenpidostanne. Se antaa meille 
voimaa jatkaa työtä yhä enemmän. 
Kiitos kun olette kanssamme viemäs-
sä apua, toivoa ja lähimmäisenrak-
kautta sodan jalkoihin jääneille. 

”Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä lentä-
vää nuolta.” (PS 91:5)

Tänäkin aamuna sireenit ovat soineet 
taukoamatta, ja olemme juosseet suo-
jaan kerta toisensa jälkeen. Tänä vai-
keana aikana tuntuu, etten pysty il-
maisemaan kuinka kiitollinen olen 
rukouksistanne ja avustanne, rakkaat 
Ruokkikaa Nälkäiset ry:n ihmiset. Me 
täällä Ashdodissa olemme jatkuvan 
rakettitulituksen keskellä, mutta olem-
me saaneet kokea Jumalan varjelusta. 
On ollut myös koskettavaa seurata, 
että paikallinen media ei kylvä vihaa. 

Emme ole lopettaneet avustustyötä 
vaan toimimme sotatilanteesta huo-

Israelissa lapset viettävät kesälomaansa pommisuojissa.



 

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.

Kontonummer för ålänningar: 
FI08 8146 9710 0747 73

Insamlingstillstånd  Åland: 
ÅLR 2013/9162

Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014. 
Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata. Voimassa 22.1.2014-31.12.2015. Varoilla autetaan 
hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti; Afrikan, Aasian, Etelä -ja Keski-Amerikan ja Euroopan maissa, 
katastro�alueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.

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

Ruokkikaa Nälkäiset ry

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

AUTA ISRAELIN 
SODAN UHREJA

Jaakobin toivo -avustuskeskukses-
ta saa aineellista apua.

Sinun lahjallasi on suuri merkitys 
Israelin sodan uhreille.

- Apua jaetaan myös seurakunnan 
ruoanjakokeskuksesta, kertoo pasto-
ri Pochtar. - Ihmiset ovat osoittaneet 
kiitollisuuttaan avoimesti. Voin rehel-
lisesti todeta, että vaikeat olosuhteet 
eivät ole estäneet meitä toimimasta.


