Elämä Intian kaduilla on hengenvaarallista

Baldawi-koulut pelastavat lapsia ihmiskaupalta
ja muuttavat heidän elämänsä

ihmisiksi, joiksi heidät on luotu. Koulussa opetettavat tiedot
ja taidot auttavat heitä monin tavoin elämässä.
Ruokkikaa Nälkäiset kustantaa Intiassa noin 700 koululaisen ruokahuollon. Sinusta voi tuntua mitättömältä auttaa
700 lasta kun 10 miljoonaa lasta tarvitsee apua. Totuus on
kuitenkin se, että RN-järjestö muuttaa 700 lapsen koko elämän, siis yhteensä 700 elämää. Sinun lahjasi on äärettömän
arvokas näille pienille.
Yhden lapsen kuukauden ruokakulu on 8 eur. Nyt voit
osallistua myös "Vaate-projektiin". Talvivaatepaketti maksaa 16 eur ja kesävaatepaketti 6 eur.

Kiitos kun olet mukana tekemässä ihmeitä näiden lasten
elämässä jakamalla heille
saamastasi hyvästä!

Lounashetki - koulupäivän odotetuin hetki.

Arto Mäkinen
puheenjohtaja

Päivi Sarjasto
sihteeri

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

Ruokkikaa Nälkäiset auttaa Intian slummilapsia yhteistyössä IndianChildren-järjestön kanssa. Kumppanijärjestömme
kouluissa lapset saavat tarvitsemaansa huolenpitoa. Kaikilla
luokka-asteilla esikoulusta ammattikouluun oppilaille tarjotaan ravitseva koululounas, usein myös aamupuuro ja välipala. Sen sijaan, että lapset joutuisivat viettämään päivänsä
kadulla tai raskaassa työssä, he saavat oppia ja leikkiä – olla
lapsia. Heidän lähtökohtansa itsenäiseen elämään paranevat
ratkaisevasti. Monet lapset ovat kouluun tullessaan pahasti
aliravittuja. Monipuolisen ruoan ansiosta heidän terveydentilansa ja vastustuskykynsä paranevat. Myös heidän mielialansa kohenee ja keskittymiskykynsä palaa; he tulevat niiksi

Nämä lapset ovat turvassa koulussa.
Kiitos kuuluu sinulle RN-tukija!

Elokuu 2016

Intiassa on arvioitu olevan yli 10 miljoonaa katulasta. Suurimmalla osalla heistä on ainakin toinen vanhemmista elossa,
mutta olosuhteet kotona slummissa ovat sellaiset, että kadulla asuminen tuntuu paremmalta vaihtoehdolta. Nälkä, puute
ja taudit asuvat saman katon alla silloinkin, kun perheessä ei
ole päihde- ja väkivaltaongelmia. Vanhemmat raatavat pitääkseen perheen elossa. Koska tämä ei useinkaan onnistu
ilman lasten omaa työpanosta, miljoonat lapset menettävät
lapsuutensa pakkotyössä. He esimerkiksi keräävät romua
kaatopaikalla myyntiin saadakseen edes joskus syödä vatsansa täyteen. Kadulla lasten elämä on kovaa ja täynnä vaaroja.
He ovat jatkuvasti alttiina väkivallalle ja hyväksikäytölle. Heidän elämänsä näyttää menetetyltä; heillä on edessään köyhyyden ja kurjuuden kierre.

UUTISKIRJE

Elämän eväät Intian slummilapsille

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset
Ruokkikaa Nälkäiset -järjestölle säveltämänsä laulun kertosäkeessä
(alla) Simojoki rohkaisee meitä kaikkia toimimaan hädänalaisten
hyväksi. Laulun säkeistöineen voi kuunnella kotisivullamme.
www.ruokkikaanalkaiset.fi/videot
"Jeesus sanoi:
ruokkikaa nälkäiset
antakaa lasten syödä
nääntyneet sydämet
alkavat jälleen lyödä
ruokkikaa nälkäiset, ruokkikaa nälkäiset."
Pekka Simojoki on Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön suojelija.
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