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Keniassa kerrotaan hyvää sanomaa

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 • 33500 Tampere

Keniassa RN-apua saavat sairaat ja köyhät

R

uokkikaa Nälkäiset auttaa Keniassa sairaita ihmisiä rahoittamalla
Oasis -klinikan ruoka -ja lääkeostoja. Köyhät sairaat ihmiset saavat
hoitoa ilmaiseksi. Viime kuukausien aikana klinikan toimesta ruokaapua on viety myös kuivuusalueelle.

Lähetyssaarnaaja Kirsi Nyrhinen raportoi Mombasasta:
Ruoanjakomatka kuivuusalueelle
Noin kuukausi sitten olimme Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön tukemana
ruokkimassa nälkää näkeviä Kenian rannikolla. Pitkä kuivuus on vaivannut Keniaa ja kaukana kylissä olevat ihmiset kärsivät. Ajoimme Gedenimiseen kylään, jossa aloitimme seurakunnan kahdeksan vuotta sitten.
Saimme iloksemme nähdä, että seurakunta on kasvanut. Se on täynnä
nuoria, jotka ovat uskossa Jeesukseen. Kahdeksan vuotta sitten tässä
kylässä useimmat eivät olleet koskaan kuulleet Jeesuksesta, mutta nyt
oli toisin. Ruoan tarve oli suuri. Samalla kun jaoimme ruokaa, pidimme
lääkeleirin, mutta vain harvat tarvitsivat lääkeapua. Jumala on varjellut
kyläläiset sairauksilta kuivuuden keskellä. Kiitos Jumalalle!

Saminin tarina
Oasis -klinikka hoitaa kuukausittain tuhansia sairaita. Useimmat potilaista ovat ei-kristittyjä, joten Jumalan rakkaus saavuttaa ihmisiä, jotka
eivät sitä muuten voisi kokea.

Lähetyssaarnaaja Pia Lind

Samini on yksi apuasaaneista. Saminin vanhemmat kuolivat. Pikkutyttö
jäi mummon hoiviin, mutta pian hänkin menehtyi. Kukaan sukulaisista
ei halunnut pitää sairaasta tytöstä huolta. Ystävälliset naapurit ottivat
Saminin vastuulleen. Köyhinä heillä ei kuitenkaan ollut rahaa ruokkia eikä
lääkitä häntä. Kun Samini tuotiin Oasis -klinikalle, hän oli hyvin aliravittu
ja heikko. Nyt tilanne on toinen. Samini on saanut voimat takaisin ja
hänellä on jo paljon tulevaisuudensuunnitelmiakin.

Loicen tarina
Loice, tämä kenialainen yksinhuoltajaäiti, oli vakavasti sairas ja masentunut kun Oasis-klinikan työntekijät löysivät hänet majastaan. Saatuaan
ravitsevaa ruokaa, lääkitystä sekä rohkaisua hän on toipunut. Niinkuin
näet hän voi hyvin, samoin hänen kaikki neljä lastaan. Oasis- klinikka
pelasti koko perheen!
Rakas Ruokkikaa Nälkäiset työn tukija. Saminin ja Loicen tarinat osoittavat, että joka päivä jossain sinun antamasi lahja auttaa ihmisiä, jotka
ovat joutuneet mahdottomaan ja epätoivoiseen tilanteeseen. Sinun
uskollisen tukesi turvin voimme täällä Keniassa jakaa ruokaa, lääkkeitä ja
Jumalan rakkautta hädässä oleville. Jumala runsaasti Sinua siunatkoon!

Loice

Samini

Klinikan työntekijät etsivät viikottain sairaita majoihinsa hylättyjä ihmisiä.
RN on kiitollinen luotettavista ahkerista yhteistyökumppaneista. Sinun
tukesi turvin Saminikin elää ja voi hyvin. Kiitos tuestasi näille kaikkein
köyhimmille.
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Ruokalastin saavuttua kylään, hymy oli herkässä kaikilla
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