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Hätäapua hirmumyrskyn uhreille
Oikeassa paikassa oikeaan aikaan
Heinäkuussa 2016 RN-järjestö yhdessä Feeding the 
Nations -järjestön kanssa lähetti mittavan ruokalas-
tin sekä Haitiin että Kuubaan. Kun lokakuun alussa 
hirmumyrsky Matthew riepotteli näitä maita, RN-
ruokaa oli paikan päällä varastot pullollaan ja välit-
tömästi katastrofin jälkeen päästiin jakamaan hätä-
apua kodittomille. Kun hätä oli suuri, apu oli lähellä.  

Haitissa on hätä
YK:n mukaan Haitissa on kahden vuosikymme-
nen aikana kuollut enemmän ihmisiä luonnonka-
tastrofeissa kuin missään muualla maailmassa. Viisi 
vuotta edellisen suurkatastrofin jälkeen tiistaina 
4.10.2016 hurrikaani iski jälleen. Köyhässä maassa 
tuhojen suuruus paljastui vähitellen ja nyt kuu-
kautta myöhemmin tiedetään tuhojen olevan erit-
täin mittavat. 

Viranomaisten julkaisemien tietojen mukaan 
1,5 miljoonaa ihmistä on edelleen humanitäärisen 
avun tarpeessa.  Matthew-myrsky vei mennessään 
koko sadon, suurin pula onkin ruoasta. Haiti tarvit-
see tukea pitkään. Vaikka RN-varastoissa on vielä 
jaettavaa, uusia ruokalähetyksiä valmistellaan jo. 
Me tarvitsemme sinun apuasi. Autetaan yhdessä!

Hirmumyrsky Matthew koetteli Kuubaa 
Kuubassa Guantanamon alue koki pahimmat 
tuhot. Yhteistyökumppanimme EchoCuba on pys-
tyttänyt 20 ruoanjakopistettä eri puolille Guanta-
namoa hädänalaisten auttamiseksi. Jopa 40 % alu-
een rakennuksista tuhoutui täysin ja  90 % taloista 
on edelleen ilman kattoa ja sähköä. Kodittomia on 
paljon. Ruokavarastot tyhjenevät uhkaavan nope-
asti kertovat työntekijät. 

Tavoitteena on yhdessä Feeding the  
Nations-järjestön kanssa lähettää niin pian kuin 
mahdollista, 6 ruokakonttia lisää (yhteensä 1 
milj ruoka-annosta) helpottamaan tuhoalueiden 
ihmisten arkea. Luotettavien, paikallisten kump-
paneiden avustuksella ruokaa ja toivon sanomaa 
viedään niille, jotka menettivät niin kodin, eläimet 
kuin sadonkin.

Rakas RN-tukija.
Huomaathan, että vapaaehtoinen jäsenmaksu
hallinnollisten kulujen kattamiseksi maksetaan 
jäsenmaksutilille FI08 8146 9710 1556 71. Kiitos!

Baracoan kaupunki Kuubassa koki suuret tuhot 
hirmumyrsky Matthewn kourissa.

Myrsky vei sadon. Ulkomainen apu on näille 
haitilaisille lapsille elinehto

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Arto Mäkinen
puheenjohtaja

Lahjasi on nyt arvokkaampi kuin 
osaat kuvitellakaan. Kiitos tuestasi! 
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Haitissa 1,5 milj ihmistä on hätäavun tarpeessa

Lisäapua Haitiin 
Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä Feeding the Nations 
-järjestön kanssa on lähettänyt vuosia ruokaa köyhään 
Haitiin. Noin 3000 lasta syö päivittäin RN-aterian. 
Heinäkuinen ruokalasti oli varastoitu Bayonnaisin 
kuivuusalueen kyläläisiä varten. Nyt lisäapua tarvitaan, 
jotta sekä näitä syrjäkylien lapsia että myrskyn uhreja 
voidaan auttaa. 

Kiitos, että välität!
Ruokalastin saapumispäivä on kylässä aina ilon päivä


