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AUTA MOSULISTA PAKENEVIA PERHEITÄ!

Nämä lapset ovat odottaneet ruoka-apua jo pitkään

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 • 33500 Tampere

AUTA MOSULISTA PAKENEVIA PERHEITÄ!

A

vun tarve Irakissa Mosulista pakenevilla on suunnaton. Punaisen ristin mukaan useita miljoonia ihmisiä
on humanitäärisen avun tarpeessa. Turvallisuustilanne on heikentynyt selvästi alkuvuoden aikana. Ihmiset etsivät
turvaa. Toukokuun ensimmäisellä viikolla Ruokkikaa Nälkäiset
aloitti ruoanjaon. RN-järjestön hallituksen jäsen Ville Männistö on Irakissa koordinoimassa työtä yhdessä Mosulin lähistön
kylässä, mihin noin 2000 ihmistä on rantautunut.

Raportti Irakista:

"Tiedätkö Ville miltä tuntuu isästä ruokkia kuusihenkistä perhettä yhdellä kananmunalla?", eräs pakolainen Mosulista kysyi
minulta. Minulla ei ollut vastausta tähän kysymykseen. Yritin
niellä palaa kurkussani ja pidätellä kyyneleitä. Tilanne juuri nyt
Irakissa on järkyttävä.
Tutustuin tähän perheeseen Mosulin ulkopuolella sijaitsevassa pakolaiskylässä. Tilanne on pahin kylissä, jotka eivät ole
YK:n tuen piirissä. Ongelma on se, että monet YK:n leireistä
ovat aivan ääriään myöten täynnä, eivätkä perheet niissäkään
saa kunnon tukea. Lisäksi ne, jotka pääsevät leirien sisälle,
eivät pääse sieltä ulos. Tämä estää aikuisia etsimästä töitä ja
lapsia opiskelemasta, ja juuri siksi monet perheet mielummin
etsivät asuinpaikkaa näistä epävirallisista kylistä, jotka ovat
hiljalleen rakentuneet ja muodostuneet puoliksi tuhotuille entisille asuinalueille.
Ruokkikaa Nälkäiset lähetti 6000€ avustuksen Irakiin näitä perheitä varten. Minun tehtävänä oli tulla varmistamaan,
että apu saapuu perille. On vaikea kuvailla sitä tunnetta joka
tulee kun näkee ilon ja toivon nousevan ihmisten kasvoilla! Kun
annoin suuren kassin täynnä ruokaa tälle perheelle, joka oli
edellisenä päivänä syönyt vain yhden kananmunan, perheen
isän silmät kostuivat kyynelistä ja hän sanoi vain "kiitos, kiitos, kiitos Jumalalle".
Nähdä toivo ihmisissä on se mikä motivoi meitä tekemään
lujemmin töitä! Ruoka-avun kautta ihmiset voivat paremmin,
eivät sairastu ja pystyvät tekemään töitä tai opiskelemaan.
Rohkaisin monia ihmisiä käymään paikallisen yhteistyökumppanimme klinikalla tai osallistumaan eri koulutuskursseihin. Uskon, että ruoka-apu ja koulutus kulkevat käsi kädessä.
Vain nämä kaksi yhdessä voivat olla vastaus maailman köyhyysongelmaan.
Kiitos sinulle kaikesta siitä tuesta, jota olet antanut. Voin
täältä paikan päältä todistaa, että yhdessä me voimme saada
aikaan suuria muutoksia ja tehdä paljon toisten puolesta!

Ville Männistö koordinoi avustusprojektia Irakissa.

Kiitos tuestasi hädän keskellä eläville.

Ensimmäinen avustuserä on perillä, mutta haluaisimme pian
lähettää lisäapua. Tukesi on ollut suuri siunaus. Auta meitä
auttamaan jatkossakin!
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