
Lähes päivittäin tiedotusvälineet 
kertovat pakolaisten vaikeasta ti-
lanteesta Kreikassa.
   Yksi ajankohtainen RN-katast-
rofikohde ovat Ateenaan ran-
tautuneet pakolaiset. Koska 
pakolaisia on jälleen saapunut 
runsaasti, Ruokkikaa Nälkäiset 
lähetti ylimääräisen rahalähe-
tyksen heidän auttamisekseen. 
Ateenalaisen Samaria- järjestön 
vapaaehtoiset kristityt jakavat 
ruokaa pakolaisille neljä kertaa 
viikossa järjestön tiloissa sekä 
Victoria-puistossa. Kuukausittain 
noin 150 lasta ja 600 aikuista syö 
Ruokkikaa Nälkäisten ruokaa. 

Samaria-järjestön korealaissyn-
tyinen lähetyssaarnaaja Yong tai 
Yang kirjoittaa:
   Kuka olisi uskonut, että Euroo-
passa maiden rajoja suljetaan. Eri 
maiden viranomaiset ovat lähet-
täneet tuhansia turvapaikanha-
kijoita takaisin Kreikkaan. Ateena 

on täpötäynnä käännytettyjä pa-
kolaisia. He ovat äärimmäisen vä-
syneitä ja turhautuneita, ja tunte-
maton tulevaisuus pelottaa heitä. 
Monet ovat sairastuneet matkalla. 
Kaikki eivät kestä tilanteen tuo-
mia paineita ja toivottomuus on 
jo johtanut muutamaan itsemur-
haan. Tilanne on siis todella huo-
lestuttava. Hankimme pakolaisille 
elämän perusarvikkeita, kuten 
ruokaa ja vaatteita, vaikkei siihen 
olisi ollut varaa. Rukouksiimme 
vastattiin, kun saimme RN:ltä yl-
lättäen ylimääräisen avustuserän. 
Täydellinen ajoitus! 
   Auttamamme pakolaiset ovat 
marokkolaisia, iranilaisia, alge-
rialaisia, pakistanilaisia, joitakin 
bangladeshistakin. Heidän hä-
tänsä ja nälkänsä on   myös hen-
gellinen. Ruokkikaa Nälkäiset ry:n  
avulla olemme pystyneet omalta 
osaltamme vastaamaan haastee-
seen. Ruokaa ja Raamattuja jae-
taan yhä useammalle perheelle, 

määrä kasvaa jatkuvasti. Olemme 
todella kiitollisia siitä, että RN-tu-
kijat ovat tehneet meille mahdolli-
seksi olla apuna sadoille vaikeassa 
tilanteessa oleville ihmisille. Pako-
laisten määrän kasvu on ollut hui-
maava viime aikoina ja tarvitsi-
simme paljon uusia vapaaehtoisia 
joukkoomme. Nyt on aika auttaa!

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

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon
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Apu pelastaa ihmisiä Ateenassa

Suojattomasta Victoria-puistosta 
Ateenassa on tullut näiden lasten koti.

Kiitos avustasi turvaa 
hakeville!

Pelkästään Ateenan keskustassa majailee 17 000 pakolaista.



Kreikassa pakolaiset 
tarvitsevat toivoa

Pakolaiset ovat äärimmäisen väsyneitä 
ja tuntematon tulevaisuus pelottaa heitä. 

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

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

Ruokkikaa Nälkäiset ry kiittää Pertti ja Anja Mäkelää sekä Håkan 
Westergårdia 16 vuotta kestäneestä aktiivisesta hallitustyöstä.

Heidän sitoutumisensa hädänalaisten ihmisten auttamiseen 
on esimerkillistä. Kymmenettuhannet nälkäiset saivat apua 
toivottomuuteensa heidän vaivannäkönsä ansiosta. RN-järjestö 
toivottaa heille kaikille Jumalan siunausta, voimaa ja viisautta 
uusiin, innostaviin haasteisiin ja tehtäviin.

Vuosikokouksessa 2.4.2016 valittiin uusi hallitus, jonka 
puheenjohtajana toimii pastori Arto Mäkinen. Muita hallituksen 
jäseniä ovat Steve Sumrall, Pia Westergård, Raija Manninen, 
Ismo Backman ja  Ville Männistö.

Vasemmalta: Ismo Backman, Arto Mäkinen, 
Ville Männistö, Pia Westergård, Raija Manninen.


