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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
sekä Suomen vähäosaisten parissa.

Ruoka-apua naisille ja lapsille Irakiin
Sukka-tempaus
Nyt kaikki sukkia kutomaan! Joulukuun uutiskirjeessä kerroimme
tämän kevään uudesta avustuskohteesta Pohjois-Koreassa. Ruokakuorman lisäksi haluamme lahjoittaa orpolapsille kovasti kaivattuja villasukkia. Lapset ovat 6 -vuotiaita tai nuorempia. Jokainen
sukkapari on enemmän kuin tervetullut. Sukat voi lähettää maaliskuussa RN-toimistoon. Ville vie ne huhtikuussa perille!

Esittelyssä uusi avustuskohde Irakissa
Viime vuonna Ruokkikaa Nälkäiset lähetti pariin otteeseen ruokaa
Irakiin Mosulista pieniin syrjäisiin kyliin paenneille pakolaisille. Tarpeet seudulla ovat edelleen suunnattoman suuret. Koska yhteistyö
vuonna 2017 paikan päällä työskentelevien ruotsalaisten kanssa
sujui turvallisesti, RN-järjestön hallitus teki päätöksen alkaa säännöllisesti tukea Irakin vainottuja.
Vuoden 2018 tammikuusta alkaen RN-järjestö tukee Sejessä
sijaitsevan Safe House -turvakodin toimintaa. Tähän turvakotiin on
sodan jaloista päässyt turvaan naisia ja lapsia. Turvakotiin rantautuneet naiset ovat vainottuja, uskonnolliseen vähemmistöön kuuluvia Jazideja, jotka joutuivat ISIS-sotilaiden armoille. Saza kertoo:
"Eräänä päivänä istuimme kotipihassa, lapset leikkivät ympärillä kun yht äkkiä alkoi kuulua huutoa ja laukauksia. ISIS sotilaat
saarsivat kylämme, olimme loukussa ilman ruokaa ja vettä kolme
päivää. Kaikki miehet ja pojat ahdettiin kuorma-autoihin ja vietiin pois. En ole nähnyt miestäni enkä kahta poikaani sen jälkeen.
Minut ja tyttäreni myytiin ISIS-sotilaiden seksiorjiksi. Sen päivän
jälkeen olemme eläneet pelossa."
Saza pääsi viimein pakenemaan ja asuu nyt Safe House -turvakodissa. Se on paikka, missä naiset saavat henkistä tukea. Halukkailla on myös mahdollisuus kerryttää ompelutaitoja. Tärkeintä
kuitenkin on se, että he turvallisessa ilmapiirissä saavat parantua
haavoistaan, kuulla Jumalan rakkaudesta, paremmasta tulevaisuudesta ja elävästä toivosta.
Kontaktihenkilö Anette Irakista kirjoittaa: "Työskentelen naisten
ja lasten parissa Safe House -turvakodissa. Kaikki asukkaat ovat
kovia kokeneita entisiä ISIS-taistelijoiden seksiorjia. Paljon uusia
lapsia on syntynyt ja syntyy. Ruokatilanteen voidaan sanoa olevan
lähellä nälänhätää. Epätoivo ja nälkä on käsinkosketeltavaa. Perusruokatarvikkeista kuten riisi, jauhot ja öljy on huutava pula."

Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö auttaa vuonna 2018 Irakissa Safe House
-turvakodin asukkaita kustantamalla ruokahuoltoa. Vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneille yksinhuoltajille jokainen ruoka-annos on taivaan lahja.
Nyt sinulla on mahdollisuus auttaa särjettyjä naisia ja lapsia uuden elämän
alkuun. Kiitos tuestasi!
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