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Nämä lapset Intiassa rukoilevat sinun puolestasi - miksi?

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 • 33500 Tampere

Vain koulutus voi pelastaa lapset köyhyydeltä

R

uokkikaa Nälkäiset tekee yhteistyötä Intiassa IndianChildren -säätiön kanssa. RN-hallituksen jäsen Ville Männistö matkustaa Intiaan säännöllisesti. Viime matkalta hän toi huolestuttavia uutisia.
"Köyhyys ei Intiassa hellitä. Köyhyysrajan alapuolelle on luokiteltu neljäsosa maan kansasta, 380 miljoonaa ihmistä. Intian poliittinen tilanne on
tällä hetkellä epävakaa ja muutamia kuukausia sitten paikallinen valuutta
romahti. Viljelijät eivät pysty maksamaan työntekijöilleen palkkaa, eikä
työväki mene enää töihin. Vilja mätänee pelloille ja ruoan hinta kohoaa
pilviin. Ihmisillä ei ole enää rahaa ruokaan. Tilanne maassa on kaoottinen
ja pelottavakin," toteaa Männistö huolestuneena.
Ruoan hinnan yhtäkkinen nousu on vaikeuttanut myös RN-järjestön
yhteistyökoulujen toimintaa. Kouluruokailu on useimmille koululaisille
päivän ainut ateria. Ilman lounasta lapset eivät jaksa käydä koulua. Ruokkikaa Nälkäiset lähetti tänä keväänä ylimääräisen rahalähetyksen, jotta
luvatut velvoitteet eli noin 700 lapsen kouluruokailu voidaan toteuttaa ja
lasten koulunkäynti turvata tänäkin vuonna.

RN-hallituksen jäsen Ville Männistö on Kolkatan
koulussa tuttu ja toivottu vieras.

Patjakampanja
Syrjäseudulta kotoisin oleville pikkupojille on suotu koulunkäyntimahdollisuus Pakurissa, mutta asuntolan patjat ovat luvattoman huonokuntoisia.
Jotta pojat saisivat nukuttua kunnolla, meillä on meneillään patjakampanja. Yksi patja maksaa 10 eur. Tarvetta on 248 patjalle. Patja on
vain yhden puhelinsoiton päässä. Soita numeroon 0600- 10985 ja taas
yksi poika sai yllätyksen. Kiitos!

Baldawi-koulut
IndianChildren -säätiö voi ottaa vain rajallisen määrän oppilaita kouluihinsa. Pystyäkseen auttamaan mahdollisimman monia opettajat, koulutyön
ohella, vierailevat viikottain viidessä eri slummissa jakaen ruokaa sekä
opettaen lapsille elämän perustaitoja; puhtaudenpitoa, lukemista, kirjoittamista jne.
Tanveer on kahdeksanvuotias seitsenlapsisen perheen poika. Hän on yksi
niistä uteliaista, joka tuli kuuntelemaan vierailevia opettajatätejä. Tanveer puhui vähän, käyttäytyi agressivisesti, ei osannut ystävystyä ja oli
pitkiä aikoja täysin puhumaton. Kahden vuoden ajan Tanveer kuitenkin tuli
syömään ja kuuntelemaan opetusta. Tänä päivänä hän puhuu, hänellä on
paljon kavereita ja hän on se "tukioppilas", joka auttaa ja ohjaa uusia oppilaita. Sinun tukesi turvin antautuneet opettajat vievät toivoa slummien
sydämeen. Tanveerin tarina osoittaa kuinka konkreettisesti ja kokonaan
ruoka ja rakkaus voi muuttaa köyhän, pienen lapsen elämän. On suuri
ilo saada kentältä rohkaisevia viestejä. Vuosi vuodelta lapset kasvavat,
kehittyvät ja eheytyvät. Koulussa turvallisessa ilmapiirissä heidän on
helppo oppia ja siellä on oikeita lelujakin, joilla saa välillä leikkiä.
Joka päivä ennen ruokailua lapset kiittävät Jumalaa ruoasta. Lisäksi
he kiittävät jokaisesta RN-tukijasta ja rukoilevat heidän puolestaan.
Lapsille on näet kerrottu, että he saavat syödäkseen, koska on ihmisiä
kaukana Pohjolassa, jotka välittävät ja haluavat auttaa heitä. Koululounas
ei ole näille pienille itsestäänselvyys vaan päivittäinen ihana ihme.

Heidät on pesty, siistitty, puettu ja nyt on päivän
odotetuin hetki- lounashetki.

Yhden lapsen kuukauden ruokakulu on 8 euroa. Kiitos, että luotat
RN-järjestön toimintaan ja autat meitä olemaan auttava käsi näille
hauraimmille pienille Intiassa.
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