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Levebröd och vänner till hemlösa

R

uokkikaa Nälkäiset har arbetat i Moskva redan från år 2002. I den här storstaden bor för
tillfället dryga 12 miljoner människor och det finns gott om hemlösa. Mat ges åt tre olika
grupper: hemlösa, åldringar och invalider. I Moskva äts RNs mat månatligen av över 1  000
människor vars livssituation är svår.

Hjälp till hemlösa
Ruokkikaa Nälkäiset erbjuder tillsammans
med den lokala organisationen Helping Hand
mat och evangelium till de hemlösa i Moskva.
Ca 300 hemlösa samlas två gånger i veckan i
Yaroslav parken med hopp om en svarm måltid. Maten lagas och distribueras av tjugotal
församlingsmedlemmar. Förutom maten får de
hemlösa ofta underkläder och strumpor som
man kan se i bilden. På vintern får hundratals
gatans invånare varma vinterstövlar istället för

trasiga sommarskor. Tack vare din givmildhet
överlever många hemlösa den stränga vintern.
Tack för ditt stöd!

Att höra glädjebudskapet berör alltid.

Rehabiliteringscentret Lublino

”Jag har just fått mat och nya skor. Människorna
från Helping Hand tar hand om mig. De
behandlar mig väl och jag tas alltid varmt emot.
Må Gud välsigna alla givare med hälsa och lycka.
Även jag fick en framtid och ett hopp. Det var
mina, Igors, hälsningar till er.”

Ca 500 svårt sjuka hemlösa får vård i Lublino
rehabiliteringscentret. De boende får regelbunden variation i sin kost genom RN. Det hålls
veckomöten för ca 150 personer där teamet
delar ut föda även ur det levande Ordet. Denna
institution uppehålls av Moskvas stad. En av
invånarna skriver: ”Mitt namn är Nadejda. Jag
är jättetacksam till alla hos Helping Hand. De
ger oss mat och varje gång även förklarar Guds
ord till oss på många olika sätt. Det är fantastiskt!”

Sergeevna fann Gud som
86-åring.

Sergeevna fann Gud
Sergeevna förlorade sitt hem och hamnade på
gatan. För en över 80-åring blev hemlösheten
en chockerande upplevelse och hon brottades
med självdestruktiva tankar. På vägen till tågstationen mötte hon kristna som gav henne mat
och lyssnade på henne. Bekantskapen med de
kristna ledde Sergeevna slutligen till Gud. Idag
är hon en glad församlingsmedlem.
Pensionärerna i Moskva möter stora utmaningar i sin vardag. Pensionen räcker nätt och

jämt till mat. Vid matutdelningen ordnar församlingen även Alfa-kurser och många av de
åldringar som har fått mathjälp har gjort sig
hemmastadda i församlingen och fått vänner.

Rampar till invalider
Under hösten 2018 kommer arbetet att expandera bland invaliderna. För tillfället bygger man
bättre lokaler för rörelsehindrade för gemensamma luncher.

Ruokkikaa Nälkäiset kan inte hjälpa alla
hjälpbehövande och har valt att rikta hjälpen
till de allra fattigaste.
Tack för din hjälp till människor som är
tillbucklade av livet. Du är en stor välsignelse
för dessa bortglömda människor.
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