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Apua Kenian köyhille ja sairaille
Oasis-klinikka tukee sairaita
ja toivonsa menettäneitä

Potilaita etsitään jalkaisin
ja polkupyörällä

sairaalassa saati yksityisellä klinikalla, Oasis- klinikka
hoiti heidät maksutta kuntoon.
Äiti lapsineen elää nyt onnellista elämää kylässään.
"Jos Oasis-klinikka ei olisi tullut apuun, olisimme kaikki,
minä ja lapset kuolleet. Olen hyvin kiitollinen ja toivon,
että klinikan työ voisi jatkua. Toivon, että auttamisen
halu kasvaisi, jotta yhä useammat tarvitsevat saisivat
avun. Jumala siunatkoon jokaista tukijaa", kiittelee onnellinen Shanzu.
Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön apu kanavoidaan
kaikkein hädänalaisimmille. Klinikalta apua hakevien
määrä kasvaa nopeasti. Ojennathan auttavan kätesi
näiden haavoittuneiden auttamiseksi. Lahjoita saamastasi hyvästä niille, jotka eivät itse pysty pitämään itsestään huolta.

Lähetyssaarnaaja Kirsi Nyrhinen jakamassa ruoka-apua Kilibasin kylässä.

Arto Mäkinen
puheenjohtaja

Päivi Sarjasto
koordinaattori

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 FI33 8000 1002 0372 33

Tärkeä osa klinikan toimintaa on etsiä majoihin hylättyjä sairaita. Näin rannikkoseudun orvot, lesket, yksinhuoltajaäidit sekä HIV-virusta kantavat perheet paikallistetaan ja heille tarjotaan kotisairaanhoitoa. Eräs
yksinäinen, jonka Oasis-klinikka pelasti, on nimeltään
Shanzu. Klinikan työntekijä kuuli Shanzun hälyttävästä tilasta ja onnistui löytämään hänet majasta kahden
lapsen kanssa. Koko perhe osoittautui hiv-positiiviseksi.
Koska köyhä perhe ei pysty maksamaan hoitojaksoa

Sairaille lapsille järjestetään klinikkakäynnin yhteydessä
"leikkipäivä", jolloin pidetään hauskaa. Lapset saavat myös
RN-järjestön kustantaman ravitsevan aterian.
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Keniassa on noin kaksi miljoonaa orpolasta. Yksikin
lisää on liikaa. Oasis- klinikan tavoitteena on tukea
ja lääkitä sairaita äitejä. Vaikka aids tappaa, oikean
lääkityksen avulla elinikää voidaan pidentää jopa 20
vuotta. Klinikka auttaa äitejä selviytymään ja pelastaa lapset orpoudelta. Koska aliravittua äitiä ei voida
lääkitä, on ravitsevan ruoan jakaminen tärkeä osa sairaan äidin hoitoa. RN-järjestö kustantaa Oasis-klinikan
lääke -ja ruokahankintoja. Tällä hetkellä yli 800 potilasta saa lääkkeensä ja neuvonnan ilmaiseksi. Huhtikuussa 2016 kaikkien apua saaneiden määrä nousi lähes
2000:een. Hengellistä tukea tarjotaan jokaiselle.

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

Ympärivuotiset kyläprojektit
Oasis-klinikan ruoka– ja lääkeapu saavuttaa myös useita
Kilifin rannikkoseudun syrjäkyliä. Kylissä, missä ei ole
terveydenhoitopalveluja klinikan työntekijät pitävät
säännöllisesti ns lääkeleirejä. Kuvassa lähetyssaarnaaja
Pia Lind jakamassa vauvoille vitamiinia.
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Apua Kenian köyhille ja sairaille

Ruokaa ja evankeliumia viedään syrjäkyliin
savimajojen asukkaille.

