Ruokkikaa Nälkäiset auttaa Kenian köyhiä Mombasassa rahoittamalla Oasisklinikan ruoka- ja lääkeostoja. Suuri osa
potilaista ovat aids-sairaita äiteja ja lapsia, jotka eivät saa apua muualta. Konkreettisen avun lisäksi klinikan antama vertaistuki ja hengellinen tuki on sairaille
ensiarvoisen tärkeää. Klinikan työ kasvaa
räjähdysmäisesti ja tarpeet ovat suunnattoman suuret. Klinikkaa johtavat lähetyssaarnaajat Pia Lind ja Kirsi Nyrhinen.

Hankolainen lääkäri Outi
McDonald on käynyt
Oasiksessa useamman kerran,
viimeksi tammikuun lopulla
2015.

Oasis-klinikka järjestää myös
terveydenhuoltokampanjoita
maaseudun syrjäkylillä.
Kylien asukkaille jaetaan terveystietoa,
tehdään terveystarkastuksia ja tarvitseville jaetaan ilmaiseksi ruokaa ja lääkkeitä.
Tammikuussa 2015 Oasiksen henkilökunta piti ”lääkintäsafaria” Mzabaronin
kylässä. Kirkkorakennukseen perustettiin
kenttälaboratorio ja -apteekki, jotta alueen asukkaita voitaisiin palvella mahdollisimman hyvin. Päivän mittaan safariklinikalla kävi jopa 160 henkeä. Vuonna 2011
Outi osallistui ruotsalaislääkärin kanssa
syrjäkylällä jumalanpalveluksen jälkeen
järjestettyyn lääkintäsafariin. ”Sain kiitollisilta kyläläisiltä lahjaksi kanan,” Outi
muistelee.

Lähetystyöntekijä
Pia
Lind
jakamassa ruoka-apua syrjäkylällä.

Sinun
lahjasi
on
tärkeä!
Kiitos rakas RN-tukija tuestasi köyhille ja
kaikkein haavoittuvimmille!

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

”Oli ilo nähdä, että vuonna 2013 marraskuussa virinnyt ajatus äitiyssiiven rakentamisesta on muuttunut käytännön
toiminnaksi ja puolet lisäsiivestä on jo
valmiina. Paikalliset ihmiset luottavat tähän työhön. Koska klinikka täyttää myös
viranomaisten vaatimukset, on sen status
nostettu terveyskeskukseksi. Tällä on iso
merkitys siihen, kuinka viranomaiset suhtautuvat toimintaan. Terveyskeskuksen
henkilökuntaan kuuluu yhteensä 40 ihmistä, kertoo Outi. Outi itse on toiminut
sairaanhoitajien ja lääkärien kouluttajana. Marraskuussa 2012 hän piti hoitajille
neuvolaseminaarin.

Outi sai vuonna 2011 kiitollisilta kyläläisiltä lahjaksi kanan, jonka hän lahjoitti klinikan kanalaan.

UUTISKIRJE Kesäkuu 2015

OASIS -KLINIKKA AUTTAA KAIKKEIN HAAVOITTUVIMPIA

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

Lapsille hoitoon pääsy on elintärkeää.

Oasiksessa on vieraillut myös muita suomalaisia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
ammattilaisia.
Tuula Buch kertoo näkemästään:
- ”Oasis teki minuun valtavan suuren vaikutuksen. Keskus on siisti ja sen työntekijät
motivoituneita ja ahkeria. En voi kuin hämmästellä Pia Lindin ja Kirsi Nyrhisen
tehokkuutta paikan johtajina.”
Matkalla Tuulan mielessä virisi ajatus äitiyspakkausten lahjoittamisesta.
- ”Olisi hienoa auttaa Oasiksen kautta köyhiä äitejä. Pakkaus voisi sisältää
esimerkiksi ympäristöystävällisiä kestovaippoja.” Jos Tuulan idea kiinnostaa, saat
hänen yhteystietonsa meilaamalla osoitteeseen:
info@ruokkikaanalkaiset.fi.

HUOM!

Käy katsomassa lähetyssaarnaaja Ville Männistön Intian videotervehdys osoitteesta
https://www.dropbox.com/s/2wqccc19b0h1qq6/Tervehdys%20Ruotsista.MOV?dl=0

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

Oasis -klinikan työ Keniassa laajenee.
Tukeasi tarvitaan!

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

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

Kontonummer för ålänningar:
FI08 8146 9710 0747 73
Insamlingstillstånd Åland:
ÅLR 2013/9162

Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.
Rahankeräyslupa 2020/2013/3398, myöntäjä Poliisihallitus/Arpajaishallinto 22.1.2014.
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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,
katastrofialueilla ympäri maailmaa sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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