Lokakuu 2018

Toivon siemeniä lapsille Haitiin

Sinä voit auttaa näitä tyttöjä saavuttamaan unelmiaan!

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

Toivon siemeniä lapsille Haitiin

H

aitissa asuu 10 miljoonaa ihmistä, joista suuri osa elää suuressa köyhyydessä. Köyhyyden lisäksi
maa on useiden luonnonkatastrofien kurittama. Arvioitu työttömyysprosentti maassa on 40 %
luokkaa. Haitissa nälkä otn aina vieraana. Kaupungeissa ruokaa on, mutta rahaa sen ostamiseen löytyy vain harvoilta. Köyhimmät asuvat maalla ja yrittävät selviytyä alle dollarilla päivässä. Jopa
80 % maan asukkaista sinnittelee alle kahdella dollarilla päivässä. Ruokkikaa Nälkäiset kanavoi ruoka-apua kouluihin ja orpokoteihin.

Koululounas – paras apu!
Haitin kouluista 90 % on yksityisiä. Lukukausimaksut, oppikirjat ja pakolliset koulupuvut on
merkittävä menoerä. Lisäksi syrjäkylissä asuvia
perheitä rasittaa koulukuljetusmaksut. Tavallisen haitilaisen on mahdotonta selvitä näistä
kustannuksista ja arviot kertovat, että puolet lapsista ei taloudellisista syistä pääse kouluun. He ajautuvat kotiorjiksi sukulaisperheisiin
tai vieraisiin perheisiin. Suurella osalla haitilaisista lapsista, joilla ei ole koulunkäyntimahdollisuutta, ei myöskään ole turvallista tulevaisuutta.
Paikallisesti toimiva Fishers of Men -järjestö on
yli 10 vuoden ajan avannut koulun oven tuhansille lapsille. Noin 4  
000 syrjäseudun oppilaalle ja orpokodin asukille Ruokkikaa Nälkäiset
yhdessa Feeding the Nations-järjestön kanssa
on vuosien ajan kustantanut päivittäiset Manna
Pack -annokset. Afrikkalaiset rakastavat riisiä.
Tämä Manna Pack -riisi ei ole vain maukasta,
vaan se on erityisen ravitsevaa lisättyine vitamiiNäillä
annoksilla
jaksaa.

Uusi ruokakontti on lähdössä. Onko sinun lahjasi
mukana seuraavassa lastissa?

neinen ja mineraaleineen. Ruoka-apu ei ratkaise
köyhän perheen kaikkia ongelmia, mutta jokainen apu on aina askel eteenpäin. Säännöllinen,
terveellinen koululounas säästää lapsia sairauksilta, lisää koulumotivaatiota, mutta se rohkaisee myös vanhempia, opettajia ja koko kylä
yhteisöäkin.

Manna Pack-ruoka on ravitsevaa, vitaminoitua ruokaa lapsille.

Kiitoskirjeitä
Jo 38 vuotta Haitissa työskennellyt lähetyssaarnaaja Sister Gretchen vahvistaa, että ruoka-apu kanavoituu oikeisiin osoitteisiin. En ole tavannut heikompiosaisia kuin esim Simon Michelin turvaan ottamat orvot. Olemme kiitollisia Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön anteliaisuudesta ja iloisia nähdessämme
muun muassa näiden kaikkien 180 lapsen pikaisen paranemisen.
”Kun orpokotini lapset ovat alkaneet syödä lähettämiänne ruoka-annoksia, he ovat muuttuneet.
Lapset näyttävät aivan erilaisilta. He eivät ole enää aliravittuja, he voivat hyvin. En lakkaa rukoilemasta puolestanne. Jumala teitä tukijoita siunatkoon,” kirjoittaa Simon Michel kiitoskirjeessään.

Syntyä Suomeen on suuri siunaus,
syntyä Haitiin on suuri haaste!
Lahjasi tuo turvaa ja tulevaisuutta Haitin köyhille!
Kiitos rakkaudenlahjastasi!
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VIITENUMEROMME MUUTTUVAT.
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