Du kan också stödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) • 0600-10985 (10,01€)
FI33 8000 1002 0372 33

Kolehti / Jäsenmaksutili: FI08 8146 9710 1556 71
Kotonnummer för ålänningar:

FI08 8146 9710 0747 73
Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.
Insamlingstillstånd Åland:

ÅLR 2017/9659
Rahankeräyslupa RA/2017/1360,

myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 27.12.2017. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2018–31.12.2019. Varoilla autetaan hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti: Afrikan, Aasian, Etelä– ja Keski–Amerikan ja Euroopan maissa, katastrofialueilla ympäri maailmaa
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Yllesockor till Nord-Korea

Gåvokonto FI33 8000 1002 0372 33

Nytt biståndsobjekt i Irak

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 • 33500 Tampere

Mat till kvinnor och barn i Irak
Sockor till Nord-Korea!

Låt oss nu alla sticka sockor! Vi berättade i decembernyhetsbrevet om det nya biståndsobjektet denna vår i Nord-korea. Förutom matlasten vill vi skänka föräldralösa barn mycket efterlängtade yllesockor.Barnen är 6 år gamla eller yngre. Varje par
sockor är mer än välkomna. Man kan skicka sockorna till slutet
av mars till RN:s kontor. Ville för dem ända fram i april.

Presentation av det nya biståndsobjektet i Irak

Ifjol skickade Ruokkikaa Nälkäiset ett par gånger mat till Irak
till flyktingar som flytt fån Mosul till små avlägsna byar. Behoven
på orten är ännu ofantligt stora. Tack vare att samarbetet med
svenskarna som arbetade på orten förlöpt säkert, så beslöt
RN-organisationen att regelbundet börja understöda de förföljda.
Sedan början av januari 2018 understöder RN-organisationen verksamheten i Safe -House skyddshem i Seje.Till detta
skyddshem har kvinnor och barn kunnat söka skydd från kriget.
Kvinnor som strandat i skyddshemmet är förföljda som hör till
den religiösa minoriteten Jazider och som hamnat på nåd och
onåd hos ISIS-soldaterna.
Saza berättar: "En dag satt vi på hemgården, barnen lekte omkring oss då man plötsligt började höra skrik och skott.
ISIS-soldaterna belägrade vår by, vi var i fällan, utan mat och
vatten i tre dagar. Alla män och pojkar packades i lastbilar och
fördes bort. Jag har inte sett min man eller mina två pojkar
sedan dess, Jag och min dotter såldes som sexslavar. Sedan
den dagen har vi levt i skräck." Till slut kunde Saza fly och bor
nu i Safe House -skyddshem. Det är en plats där kvinnorna får
andligt stöd. I en säker omgivning får de läkas från sina sår, höra
om Guds kärlek, om framtiden och om ett levande hopp. De som
så önskar, får en möjlighet att skaffa sig sömnadsfärdigheter.
Kontaktpersonen Anette i Irak skriver: Jag arbetar bland
kvinnor och barn i Safe House-skyddshem. Alla invånare är föredetta sexslavar till ISIS-krigare och kvinnorn är mycket hårt
prövade. Det har fötts mycket nya barn och nya föds. Man kan
säga att matsituationen är nära hungersnöd. Förtvivlan och
hungern är handgriplig. Det är ett skriande behov av baslivsmedel såsom ris, mjöl och olja."

I IRAK HJÄLPER RUOKKIKAA NÄLKÄISET-ORGANISATIONEN UNDER ÅR
2018 ENSAMFÖRSÖRJARE SOM HAMNAT I EN SVÅR LIVSSITUATION.
FÖR INVÅNARNA I SAFE-HUOSE-HEMMET ÄR VARJE MATPORTION EN
GÅVA FRÅN HIMLEN. NU HAR DU EN CHANS ATT HJÄLPA FÖRKROSSADE
KVINNOR MED SINA BARN TILL EN NY BÖRJAN I LIVET.
TACK FÖR DITT UNDERSTÖD!
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