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Uusien kenkien jako sai
riemun ratkeamaan Ukrainassa!
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Ruokaa ja kenkiä orpolapsille Ukrainaan
RN-järjestö on useita vuosia tehnyt Ukrainassa
yhteistyötä Heart to Heart (sydämeltä sydämelle)
-järjestön kanssa. Tämä paikallinen järjestö vie elämän perustarvikkeita orpokoteihin, vanhainkoteihin
ja viime vuosina apua ovat saaneet myös Ukrainan
sisäiset pakolaiset. Levottomuuksien alettua Ukrainassa vuonna 2014 orpolapsia siirrettiin maan länsiosiin turvaan ja orpokodit siellä ovat täpötäynnä.
Suuri osa orpokodeista on muurien ympäröimiä ja ne
sijaitsevat syrjäseudulla. Ulkopuolisten vierailu onkin
aina suuri tapahtuma. Tällä kertaa ruoka-avun lisäksi
kuormasta löytyi kenkiä.

Kontaktihenkilö Svetlana Pokhodina
kirjoittaa:
"Kun avustuskuorma saapuu orpokodin pihaan,
ensimmäiseksi ruokalasti tyhjennetään varastoon.
Kuormassa on lapsille myös yllätyksiä, tällä kertaa

lahjana jaettiin kenkiä. Meillä on aina suunniteltuna
virkistävää ohjelmaa lapsille. On ihana jakaa lapsille
lahjoja ja makeisia ja nähdä heidän silmiensä loistavan, mutta vielä palkitsevampaa on viettää aikaa
heidän kanssaan lahjojen ja pelien parissa. Me piirtelemme ja laulamme yhdessä. Lapset myös esiintyvät meille mielellään. Tänä vuonna tiimiläisillä
oli mukana kamera ja otimme jokaisesta lapsesta
kuvan. Oman valokuvan saaminen oli heistä aivan
mahtavaa. Henkilökuntakin halusi tähän "leikkiin"
mukaan.
Orpokotien lisäksi vierailimme 40 pakolaisperheen luona. Yksi apua saaneista perheistä oli Ukrainan kriisin aikana idästä länteen paennut suurperhe.
Perheeseen kuuluu yhdeksän omaa lasta ja lisäksi
viisi molemmat vanhempansa sodassa menettänyttä
pientä orpoa. Nykyisin tässä perheessä ruokapöydän
ympärille kerääntyy siis 14 lasta. Nähdessään ruokalastin äidin ja isän ilme oli hyvin helpottunut. Riemulla taas ei ollut rajoja kun kenkiä jaettiin ja jokaiselle 14 lapselle löytyi sopivat ja mieluisat talvipopot.
Ukrainassa eletään vaikeita aikoja. Sanat eivät riitä
kertomaan kuinka kiitollinen olen siitä, että Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö haluaa välittää rakkautta ja
ruokaa Ukrainan vähäosaisille. Ukraina tarvitsee
säännöllistä tukeanne ja rukouksianne!"

Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön tehtävä on auttaa kaikkein
pienimpiä ja heikoimpia, sodan jalkoihin jääneitä ja
yksinäisiä. Ukrainan orvot ovat juuri heitä!
Kiitos helmikuun lahjastasi. Sinun säännöllinen tukesi
mahdollistaa suunnitelmallisen ja tehokkaan avustustyön
jatkossakin!

Arto Mäkinen
puheenjohtaja

Päivi Sarjasto
koordinaattori
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Kotonnummer för ålänningar:
FI08 8146 9710 0747 73
Viitenumerolla 1177 tuet avustustyötä Israelissa.
Insamlingstillstånd Åland:
ÅLR 2017/9659

Tykkää meistä Facebookissa ja tuet nälkäisiä
www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

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

Voit tukea työtämme myös
soittamalla numeroon:

