Maj 2018

Gåvkonto FI33 8000 1002 0372 33

Matlasten till Nord-Korea är framme!

Ett hjärtligt tack till er alla som stickat! Det kom massor av strumpor från olika håll i Finland. De mötte ett
stort behov och blev en fantastisk överraskning till barnen!

info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi
Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

Matlasten till Nord-Korea är framme!
Ville Männistö rapporterar från första hjälpsändingsresan till Nord Korea:

N

är jag skriver detta brev sitter jag i tåget i
Nord Korea på väg till Kina och funderar
över allt jag har fått se och uppleva. Jag
ser genom tågfönstret människor som arbetar vid
fälten, jag ser övergivna byar, men väldigt få bilar.
Nord Korea är en världens mest stängda nation,
men Gud har öppnat för oss en dörr för att ge
dem hjälp. Det är ett fattigt land, människorna är
hjärtliga, men lever under svåra förhållanden. Jag
hoppas att vi finländare, istället för de oangelägenheter som finns i landet, skulle kunna tänka
på dessa hjälpbehövande människor.
I Pyongyang packade vi bilen fullt med basmatvaror; olja, köttkonserver, makaroner, mjöl
etc. och körde 10 timmar mot sydöstra delen av

landet och delade ut mat till fem barnhem. Vår
lokala kontakt trodde att vi var de första utlänningarna på området. Ett av barnen jag mötte
var den treårige Hanwe Hun. Hans föräldrar
förde honom till barnhemmet då de inte hade
mat hemma. Denna sorgliga sanning berättar för oss hur viktiga dessa matsändningar är.
Förutom strumpor hade vi med oss äver frukt.
Det finns sällan frukt att få i Nord Korea. Jag
kommer aldrig att glömma dessa barns glädje
när de åt appelsineer och äpplen iklädda i nya,
varma strumpor. När jag iaktog barnen började
jag omprioritera i mitt eget liv. Saker som är vardagliga för mig är inte självklara för dessa föräldralösa barn i Nord Korea.

Det fanns passande strumpor för alla åldrar och det blev även över för kommande hjälpsändingsresor.

På grund av den långa torkan i landet är matbristen särskilt stor just nu. Enligt FN hotas ca
20  000 barn av svält, men lyckligtvis kan vi finländare hjälpa dem. Finns det något bättre sätt
att visa Guds kärlek i praktiken än att dela ut
mat till de hungrande? Genom vår lokala kontakt har dörren öppnats till 24 olika barnhem på
olika håll i Nord Korea.

Tack!

Sädjippot
Vår första hjälpsändingsresa till Nord Korea
lyckades väl. Behovet av mat var enormt och
tanken på grönsaksland väcktes fram. Grönsaker vore ett välkommet tillägg till menyn til�lika med matlasten. Om du vill, kan du förutom
din penninggåva, stödja projektet i Nord Korea
genom att skicka morots-, tomat-, gurka-, sallads-, mm. fröpåsar till vårt kontor i Tammerfors
(Lindforsgatan 2, 2. vån., 33720 Tammerfors).
Nästa hjälpsändingsresa startas 4.6.2018. Vi
drömmer om att kunna göra ett grönsaksland
på varje gård hos dessa 24 olika barnhem.
Möjligheten att hjälpa till i Nord Korea är
ett stort privilegium och en fantastisk öppen
dörr för RN:s arbete. I juni kommer vi att
göra en ny massiv matutdelning. Hoppas att
du kan vara med och stödja! Tack på förhand
för din generösa gåva! Referens 4242.
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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.
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