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Mat och skor till föräldralösa barn i Ukraina
RN har under flera års tid samarbetat med föreningen Heart to Heart (från hjärta till hjärta) i Ukraina.
Denna lokala förening för livets grund förnödenheter till barnhem, ålderdomshem och under de
senaste åren även till landets egna flyktingar. Efter
att oroligheterna började i Ukraina 2014 har man
förflyttat föräldralösa barn till säkerhet till landets
västra delar och barnhemmen är överfulla där. En
stor del av barnhemmen är omringade av murar och
de ligger avsides. Därför är besök av utomstående
alltid en stor händelse. Den här gången fanns det,
förutom mat, även skor med i hjälpsändningen.

Kontaktpersonen Svetlana
Pokhodina skriver:
”När hjälpsändningen anländer till barnhemmet, för
man först matvarorna till lagret. Med i lasten finns
också överraskningar, den här gången delade man
ut skor. Vi har också alltid något roligt program för

barnen. Det är underbart att få dela ut gåvor och
godis till barnen och se glädjen i deras ögon, men
det är ännu bättre att tillbringa tid tillsammans med
dem genom gåvorna och spelen. Vi ritar och sjunger
tillsammans. Barnen uppträder gärna för oss. Det här
året hade teamet med en kamera och vi tog en bild
av varje barn. Att få en bild av sig själv var häftigt för
dem. Även personalen ville vara med i denna ’lek’.
Förutom barnhemmen besökte vi 40 flyktingfamiljer. En av familjerna som fick hjälp var en storfamilj som hade flytt under kristiden från Ukrainas
östdel till västdel. Till familjen hör nio egna barn och
därtill fem små föräldralösa barn som förlorat sina
båda föräldrar i kriget. Runt familjens matbord samlas alltså 14 barn idag. Mammans och pappas miner
var mycket lättade när de såg mathjälpen. Det fanns
ingen gräns för deras glädje när man delade ut skor
och alla 14 barn fick var sitt par samt sköna vintermössor.
Det är svåra tider i Ukraina. Ord räcker inte till att
berätta hur tacksam jag är över det att Ruokkikaa
Nälkäiset förening vill förmedla kärlek och mat till
de mindre bemedlade i Ukraina. Ukraina behöver ert
stöd och era förböner regelbundet!”

Ruokkikaa Nälkäiset organisationens uppdrag är att hjälpa
de allra minsta och svaga, krigets offer samt ensamma.
Ukrainas föräldralösa barn tillhör dem!
Tack för din februarigåva! Ditt regelbundna stöd
möjliggör ett planenligt och effektivt hjälparbete även i
fortsättningen!

Arto Mäkinen
ordförande

Päivi Sarjasto
koordinator
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Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande
www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

0600-11995 (20,28€)
0600-10985 (10,01€)

Du kan också stödja vårt arbete
genom att ringa nummer:

