UUTISKIRJE
Maaliskuu 2018

Lahjoitustili FI33 8000 1002 0372 33

RN-aterian jälkeen otetaan
päiväunet, että energiaa
opiskeluun riittää iltapäivälläkin.
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Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere

Keniassa torjutaan nälkää ja tarjotaan terveyspalveluja

M

ikindanin slummissa RN-järjestö on mukana
ruokkimassa yli tuhatta koululaista. Koulu
voi hyvin. Kouluruokailun myötä oppilasmäärä kasvaa jatkuvasti ja viime kuukausien aikana
viisi uutta opettajaa on aloittanut työn. Jimban syrjäkylällä reilut satakunta ala-astelaista on päässyt
opetuksen piiriin koululounaiden myötä. RN-järjestö
on viime kuukausina tukenut näiden koulujen ruokahuoltoa myös hankkimalla uusia vuohia.

Oasis-klinikalla pelastetaan
ihmishenkiä
Kenian rannikolla Mtwapassa Oasis-klinikalla lääkitään vakavasti sairaita. Oasis tekee AIDSin vastaista
työtä sekä järjestää rokotuskampanjoita ja lääkärintarkastuksia maaseudun syrjäkylissä. Viime vuonna
klinikalla yli 24 000 vakavasti sairasta sai lääkityksen, vuodeosastolla hoidettiin 500 potilasta, 300
majaansa hylättyä sairasta pelastettiin, noin 600
äitiä synnytti ja yli 9000 äitiä lapsineen rokotettiin.
Yhteensä apua tarjottiin reilulle 34 000 köyhälle.
RN-järjestö tukee Oasis-klinikan sekä lääke– että
ruokahuoltoa.

"Haluamme kiittää jokaista tukijaa runsaista lahjoista Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön kautta. Tukenne
auttaa meitä tavoittamaan Kristuksen rakkaudella
rutiköyhiä, vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä päivittäin. Rukouksen ja terveysalan ammattilaisten hoidon lisäksi jaamme ruokaa, lääkkeitä ja henkistä tukea toivottomille. Ilman teidän lahjojanne
tämä työ ei olisi mahdollista. Kiitos vielä kerran ja
siunatkoon Jumala jokaista tukijaa osoittamanne
rakkauden tähden", kiittävät lähetyssaarnaajat Pia
Lind ja Kirsi Nyrhinen.

Sinä olet mukana muuttamassa ihmiskohtaloita!
Kiitos yhteistyöstäsi.

Arto Mäkinen
puheenjohtaja

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Iloinen tervehdys Mikindanista:"Koulu on meidän toinen koti. Siellä saa syödä, leikkiä kavereiden
kanssa ja opettajat on ihania", ala-astelaiset kirjoittavat.

Konkreettinen apu
- konkreettisia muutoksia!
Lue, miten apusi on lähikuukausien aikana auttanut!
Eunice tuotiin heikkona ja halvaantuneena Oasisklinikalle hoitoon. Vähitellen hän sai voimat takaisin
ja parantui. Palattuaan kotiin hänen kuntonsa kuitenkin romahti, kotona kun ei ollut mitään syötävää.
Kotikäynnillä ruokapula tuli ilmi ja pian koko perhe
söi RN-ruokaa. Äiti on saanut painoa hyvin lisää ja
voi hyvin, samoin lapset. Isä jaksaa käydä jo töissä
ja pystyy elättämään perheensä. Loppu hyvin, kaikki
hyvin. Oasis pelasti koko perheen!

Eunice

Ennen joulua klinikan työntekijät törmäsivät Kabibiin toimiessaan syrjäkylillä. Nuoren yksinhuoltajan vakava sairaus, nälkä ja yksinäisyys oli johtanut
itsetuhoisiin ajatuksiin. Oasis-klinikalla Kabibin ajatukset selvenivät ja fyysinen kunto parani kohisten.
Kabibi on tänään kiitollinen, iloinen äiti. Jeesus antoi
hänelle uuden, elävän toivon.
Kun Phelisterin lapset näkivät Oasis-klinikan työntekijän kiertävän kylässään, he ohjasivat sairaanhoitajan heikossa kunnossa olevan äitinsä luo.Tilanne oli
vakava, mutta köyhällä leskellä ei ollut rahaa lääkäriin. Klinikalla Phelister sai ruokaa ja hoitoa muutaman kuukauden ajan. Nyt hän elelee majassaan
onnellisena lastensa kanssa.Tällä kertaa kolme lasta
pelastui orpoudelta. Jokaiselle lapselle oma äiti on
paras, rakkain ja turvallisin huolenpitäjä!

Kabibi

Iloisina voimme todeta, että Keniassa "Oasislaiset"
ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan!

Phelister
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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.

Rahankeräyslupa RA/2017/1360,

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

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:

