Huhtikuussa noin 1400 koditonta söi RN-ruokaa Moskovassa.

Uusi pakolaisprojekti alkamassa Libanonissa
Yli neljä vuotta kestänyt Syyrian sota on luonut valtavan pakolaistulvan ulkomaille. Erityisesti Libanonista on lähdetty etsimään turvaa.Sodalle ei loppua
ole vielä näkyvissä ja pakolaiset yrittävät päästä normaalin elämän alkuun naapurimaassa. Libanonissa
on alkamassa uusi kouluprojekti syyriasta paenneiden pakolaislasten parissa.Ruokkikaa Nälkäiset
lähtee mukaan rahoittamalla lapsille koululounaan.
Opiskelumahdollisuus
antaa näille
lapsille toivoa
paremmasta
tulevaisuudesta ja lounaan voimin
he jaksavat
opiskella.Lisätietoa tulevissa uutiskirjeissä.
Pian satakunta pakolaislasta pääsee
aloittamaan kristillisen koulun Libanonissa.

Puheenjohtajan tervehdys
"Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä;
minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda". (Matt 25:35).
Evankeliumilla on hyvät uutiset siitä, mitä Jeesus on tehnyt jokaisen
ihmisen puolesta. Kun kerromme ihmisille rakastavasta Jumalasta,
joka välittää ja huolehtii luoduistaan, meidän tulee myös käytännön
teoin osoittaa todeksi mitä olemme itse saaneet vastaanottaa.
Sotia ja katastrofitilanteita on kasvavassa määrin eri puolilla maailmaa ja näissä tilanteissa ihmisten on yhä vaikeampi saada jokapäiväinen leipä ja juoma.
Ruokkikaa nälkäiset järjestössä haluamme jatkaa alkuperäistä työtä,
jonka Herra antoi palvelijalleen Lester Sumrallille 1987. Kiitos sinulle
rakas työmme tukija antamastasi lahjasta vähempiosaisten hyväksi.
Herra Jeesus siunatkoon moninkertaisesti antamasi lahjan.

Arto Mäkinen
puheenjohtaja

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Arto Mäkinen
puheenjohtaja, Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö

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€)
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Taloudellinen tilanne kiristyy kiristymistään Venäjällä.Tilanne on erittäin vaikea,kirjoittaa Tanya Prelin RN-kontaktihenkilö Moskovasta.Ulkopuolinen
apu on ainut selviytymiskeino kaikkein huonoimmassa asemassa oleville kuten eläkeläiset, kodittomat ja invalidit.Huhtikuussa sinun lahjasi mahdollisti ruoanjaon 14 päivänä. Jatketaan ja autetaan
yhdessä!

UUTISKIRJE

Venäjällä köyhyys kasvaa

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

Lisäapua Albaniaan
Ruokkikaa Nälkäiset ry:n työ Albaniassa laajenee kuukausittain
lähetettävien lisävarojen turvin. Kesäkuussa avustustoiminta
alkaa 80 000 asukkaan Kavajassa, joka sijaitsee muslimialueella.
Ruoka-apua saavat suurperheiden lisäksi pian myös vammaiset
lapset. Kiitos lahjastasi!
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Työ Albaniassa laajenee

Ruoka-apua saavat suurperheiden lisäksi
pian myös vammaiset lapset.

