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Dessa barn i indien ber för dig - Varför?

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 • 33500 Tampere

Endast utbildning kan rädda barnen från fattigdom

I

Indien samarbetar Ruokkikaa Nälkäiset med IndianChildren-stiftelsen. RN-styrelsemedlemmen Ville Männistö reser regelbundet till
Indien. Efter senaste resan förde han fram oroande nyheter.
"Fattigdomen i Indien lugnar inte ner sig. En fjärdedel av befolkningen,
380 miljoner människor, är klassade under fattigdomsgränsen. Politiska
läget i Indien är just nu instabilt, och för några månader sedan sjönk den
lokala valutan drastiskt. Jordbrukarna klarar inte av att betala lön till
arbetarna, så arbetarna går inte till jobbet längre. Säden ruttnar ute på
åkrarna och matprisen stiger i höjden. Människorna har inte längre pengar till mat. Läget i landet är kaotiskt och även skrämmande", konstaterar
Männistö med oro.
Den plötsliga höjningen av matprisen påverkar även RN-organisationens aktivitet. Skolmåltiden är dagens enda måltid för de flesta studeranden. Utan lunch orkar barnen inte gå i skolan. RN skickade under våren en
extra pengaöverföring för att garantera skolmåltiderna för ca 700 barn
och säkerställa deras skolgång också för detta år.

Ville Männistö med elever i Kolkata skola.

Madrasskampanj
Småpojkar från avlägsna trakter har fått möjlighet att gå i skola i Pakur,
men madrasserna de använder är i väldigt dåligt skick. Vi har en pågående
madrasskampanj för att pojkarna skall kunna sova ordentligt. En madrass
kostar 10 euro. Det finns behov av 248 madrasser. Ett telefonsamtal är
det enda som krävs för anskaffning av en madrass. Ring nummer 060010985 så får en pojke en överraskning igen. Tack!

Baldawi-skolor
IndianChildren-stiftelsen kan endast ta emot ett begränsat antal elever till
sina skolor. För att kunna hjälpa så många som möjligt besöker lärarna,
som tillägg till skolarbetet, varje vecka fem olika slumområden för att
dela ut mat och undervisa barnen i grundläggande livskunskap; renlighet,
läs- och skrivkunskap o.dyl.
Tanveer är en åttaårig son i en familj med sju barn. Han är en av de nyfikna som kom och lyssnade på besökande lärarinnor. Tanveer pratade lite,
uppförde sig aggressivt, kunde inte umgås och var långa tider helt tyst.
Under två års tid kom Tanveer ändå och åt och lyssnade på undervisningen. Numera pratar han, har många vänner och han är den "stödelev" som
hjälper och instruerar nya studeranden. Tack vare ditt stöd till lärarna för
de hopp till hjärtan i slumområdena. Tanveers berättelse visar hur konkret och fullständigt mat och kärlek kan förändra fattiga och små barns
liv. Det är en stor glädje att få uppmuntrande meddelanden från fältet.
Från år till år växer barnen, utvecklas och blir hela. De har lätt att lära
sig i skolans trygga miljö och där finns också riktiga leksaker, som de får
leka med emellanåt.
Varje dag innan måltiden tackar barnen Gud för maten. Dessutom
tackar de för varje RN-understödjare och ber för dem. För barnen har det
nämligen berättats att de får maten eftersom det finns människor långt
borta i Norden som bryr sig om och vill hjälpa dem. Skollunchen är ingen
självklarhet för dessa små utan ett dagligt underbart under.

De har blivit tvättade, uppsnyggade och klädda och nu
är dagens mest efterlängtade stund - lunchtillfället.

Den månatliga kostnaden för maten för ett barn är 8 euro. Tack för att
du litar på RN-organisationens verksamhet och hjälper oss att vara en
hjälpande hand för dessa små i känsligt läge i Indien.
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