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Pohjois-Korean ruokalasti on perillä!

Sydämellinen kiitos kaikille kutojille. Sukkia suorastaan tulvi eri puolilta Suomea. Ne tulivat suureen
tarpeeseen ja olivat suuremmoinen yllätys lapsille! Kiitos!

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

Pohjois-Korean ruokalasti on perillä!
Ville Männistö raportoi ensimmäiseltä Pohjois-Korean avustusmatkalta:

K

irjoittaessani tätä kirjettä istun junassa
Pohjois-Koreassa matkalla Kiinaan ja
ihmettelen mitä kaikkea olen saanut
nähdä ja kokea. Näen ikkunasta ihmisiä peltotöissä, näen paljon hylättyjä kyliä, mutta autoja
vain siellä täällä. Pohjois-Korea on maailman
suljetuin maa, mutta Jumala avasi meille oven
viedä apua sinne. Tämä on köyhä maa, ihmiset
ovat sydämellisiä, mutta elävät hyvin vaikeissa
olosuhteissa. Toivonkin, että me suomalaiset
ajattelemme apuatarvitsevia ihmisiä, maassa
vallitsevien epäkohtien sijaan.
Pakkasimme
auton
pääkaupungissa
PYONGYANGissa täyteen perusruokatarvik

keita; öljyä, lihasäilykkeitä, makaronia, jauhoja
jne ja ajoimme 10 tuntia koilliseen syrjäseudulle
ja jaoimme ruokaa viiteen orpokotiin. Paikallinen kontaktimme arveli, että olimme ensimmäiset ulkomaalaiset tällä seudulla. Yksi tapaamistani lapsista on kolmivuotias Hanwe Hun.
Hänen vanhempansa toivat Hanwen orpokotiin, koska heillä ei ollut antaa hänelle ruokaa.
Tämä surullinen totuus kertoo siitä, kuinka tärkeitä nämä ruokakuormat ovat. Meillä oli sukkien lisäksi mukana myös hedelmiä. Hedelmiä
on harvoin Pohjois-Koreassa tarjolla. En varmasti koskaan unohda lasten riemua heidän
syödessään appelsiineja ja omenia uudet, läm-

Sopivat sukat löytyi kaikenikäisille lapsille ja niitä riittää runsaasti jaettavaksi vielä tulevillakin
avustusmatkoilla.

pöiset sukat jalassa. Katsellessani näitä lapsia,
aloin laittaa elämäni asioita tärkeysjärjestykseen. Asiat, mitkä ovat minulle arkipäivää, eivät
ole itsestäänselviä Pohjois-Korean orvoille.
Johtuen pitkästä kuivuuskaudesta ruokapula on juuri nyt erityisen suuri. YK arvioi noin
200  
000 lapsen olevan nälkäkuoleman vaarassa, mutta onneksi me suomalaiset voimme
auttaa. Onko parempaa tapaa osoittaa Jumalan
rakkautta käytännösssä kuin jakaa ruokaa nälkäisille? Paikallisen kontaktin kautta ovi auttaa
on avautunut yhteensä 24 orpokotiin eri puolilla Pohjois-Koreaa.

Kiitos!

Siementempaus
Ensimmäinen avustusmatka Pohjois-Koreaan
onnistui hyvin. Ruoantarve on suunnaton ja
ajatus kasvimaasta virisi. Vihannekset olisi tervetullut lisä ruokavalioon ruokakuorman lisäksi.
Voit rahalahjan rinnalla tukea Pohjois-Korea
projektia ostamalla porkkanan, tomaatin, kurkun, salaatin ym. siemeniä ja lähettää toimistoomme siemenpusseja (Lindforsinkatu 2,
2.  krs. 33720 Tampere). Seuraava avustusmatka
alkaa 4.6.2018. Haaveena on perustaa kaikkien
24 orpokodin pihaan oma kasvimaa.
Mahdollisuus auttaa Pohjois-Koreassa
on suuri etuoikeus ja upea avoin ovi
RN-työlle. Kesäkuussa tehdään uusi
massiivinen ruokajakelu. Olethan mukana
tukemassa! Kiitos jo etukäteen runsaasta
lahjastasi! Viite 4242.

FI33 8000 1002 0372 33

4242

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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