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KREIKKA:
RN-ruokaa jaetaan neljästi viikossa Atee-
nassa Samaria-avustuskeskuksessa. Li-
säksi Ateenan puistoissa jaetaan apua 
siellä majoittuville.

”Kreikkaan saapuu päivä päivältä yhä enemmän 
pakolaisia. Tilanne on sanoinkuvaamattoman 
kamala. Sen vakavuutta on vaikeaa ymmärtää, 
ellei itse ole nähnyt tätä kaaosta. Kreikassa pa-
kolaisten auttaminen ei ole hoidettavien asioiden 
listan kärjessä. On niitäkin, jotka ottavat pako-
laistilanteen vakavasti, mutta tarvittaviin toi-
menpiteisiin ei kuitenkaan ole ryhdytty. Näyttää 
siltä, että järjestöjen tulee ottaa yhä enemmän 
vastuuta tulijoista. Tarpeet ovat valtavat. Ruok-
kikaa Nälkäiset -järjestön ansiosta yli 600 ih-
mistä saa säännöllisesti sekä kunnon lämpimän 
aterian että myös hengellistä ravintoa omalla 
kielellään. Jumala siunatkoon jokaisen lahjan ja 
lahjoittajan! Kiittäen pastori Philip.”

RN-järjestöllä on meneillään 11 projektia eri puolilla maailmaa: kolme kohdetta pakolaisten auttamiseksi sekä 
muuta avustustyötä kahdeksassa maassa.  Avustustyötä tehdään mm. nälänhätäalueilla, slummikouluissa, orpoko-
deissa, sairaiden ja vaikeaan elämäntilanteisiin joutuneiden parissa. Tässä kirjeessä tervehdys kolmesta kohteesta.  

Tiimiläisiä tekemässä ateriapakkauksia Ateenan 
puistossa majoittuville.

UUTISIA

ISRAEL:
Nyt voit hankkia ukrainalaiselle pakolais-
perheelle perusruokapaketin kuukaudeksi 
45 eurolla.

”Viimeaikaiset terroriteot lietsovat pelkoa erityi-
sesti hiljattain Israeliin muuttaneiden keskuudes-
sa. Pakolaiset ovat joutuneet keskelle terrorihyök-
käyksiä, mikä luo suurta hämmennystä. Juuri nyt 
pakolaiset tarvitsevat ruokaa ja rohkaisua. Sinun 
lahjasi on lämmin ja toivottu tuulahdus Jeesuk-
sen rakkautta tänä levottomana aikana”, kirjoit-
taa pastori Israel Pochtar Ashdodista.

INTIA:
On ilo jakaa kanssasi, rakas RN-tukija, juuri saamamme onnellinen tarina:

”Ishika oli Kalkutan slummista löydettäessä niin heikkokuntoinen, ettei hän kyennyt syömään. 
Ruoka ei enää pysynyt hänen sisällään vaan hän oksensi sen heti syötyään. Hän oli paljon pois kou-
lusta eikä jaksanut keskittyä opiskeluun. Saatuaan paljon rukousta ja rohkaisua opettajilta syömi-
nen alkoi vähitellen onnistua. Nyt Ishika voi hyvin. Hänestä on tullut terve ja iloinen koululainen. 
Parantuminen vei aikaa,  mutta nyt hän pystyy syömään kaikenlaista ruokaa, jopa kanaa”, rapor-
toi kontaktihenkilömme Kalkutasta. Kouluruokailu mahdollistaa lapsen normaalin kehityksen ter-
veeksi aikuiseksi sekä opiskelun.  

Terve ja iloinen Ishika!

Sinun lahjasi antoi Ishika-tytölle niin kuin 
sadoille muillekin tytölle mahdollisuuden 
nousta yhteiskunnan pohjasakasta 
tasavertaisempaan elämään.  
KIITOS!



 

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  

Tuoreita uutisia Ruokkikaa 
Nälkäiset -järjestön eri 
avustuskohteista. Lisäapua 
kaivataan erityisesti 
RN-pakolaiskohteisiin 
Kreikassa, Libanonissa 
ja Israelissa. Kiitos, kun 
haluat olla mukana 
auttamassa hädänalaisia 
ihmisiä RN-järjestön 
kautta.

YHTEISTYÖ TUO MAHDOLLISUUKSIA
Ruokkikaa Nälkäiset on toiminut yhteistyössä Feeding the Nations -järjestön kanssa jo vuodesta 1989. Kata-
strofitilanteissa kannattaa yhdistää voimavarat. Näin apu saadaan edullisemmin ja nopeammin sitä  tarvitse-
ville. FTN -järjestön johtaja Stephen Sumrall vierailee Suomessa viikolla 47. Ruokkikaa Nälkäiset ry:n työ pe-
rustuu hänen isänsä Lester Sumrallin elämäntyöhön nälkäisten hyväksi.   

Stephen Sumrall on niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin tunnettu humanitäärisen työn johtaja ja pastori. Hän 
on saarnannut  yli neljä vuosikymmentä 47 maassa eri puolilla maailmaa, vienyt ruoka-apua yli 60 maahan ja ta-
vannut monien valtioiden päämiehiä. Lisäksi hän on jo pitkään tehnyt medialähetystyötä. Tule tutustumaan!

su 15.11 Haminan helluntaiseurakunta klo 11.00
su 15.11 Lahden Kääntöpiiri -seurakunta 16.00 
ke 18.11 Tampere Hervannan Katukappeli -seurakunta klo 19.00.
to 19.11 Kohtaamispaikka -seurakunta Helsinki Hämeentie 9 klo 18.00

Stephen Sumrall


