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Matsändningen till Nord Korea är framme
Maten kommer att räcka över hela vintern.
Tack till er alla som stöder genom RN!
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VÄRME TILL BARNHEMMEN

V

år oktober resa till Nord Korea lyckades väl. Matsändningarna är framme och barnen kommer
att ha mat flera månader framöver. Det finns ingen elektricitet i barnhemmen utanför
tätbebyggelsen och vi vill försöka under vår nästa resa ordna även ljus och värme till dem. Ett
hjärtligt tack till dig som vill hjälpa de allra fattigaste genom att stödja RNs arbete!

Ville Männistös rapport:
Vilket privilegium att på nytt få resa i Nord
Korea. Det känns att man är på ett främmande
planet, i en helt annan värld. Här får man se ett
konstigt samhällssystem, kontroll och fattigdom
rakt in i ögonen. Landskapen är fantastiska och
människorna hjärtligt vänliga. Nord Korea har
stulit mitt hjärta. Människorna i Korea behöver
hopp och praktiska erfarenheter av den levande
Gudens kärlek. Jag tror av hela mitt hjärta att
nu är det tid att be för Nord Korea.

I samarbete med Trosgnistans organisation
köpte vi 5  000 kg torkad majs från Kina. Resan
till Nord Koreas glesbebyggelse var utmanande.
Fem broar hade rasad under översvämningarna
i augusti och de var inte återbyggda så man fick
köra bilen över åarna. Varje gång när jag vadade
i vattnet, bad jag att bilen inte skulle fastna i
botten. Resan gick långsamt men vi kom fram.
Jag var tacksam när jag såg den stora högen av
matsäckar på barnhemmets gård. Plötsligt tog

Hundratals sockor som stickats av RN stödjare blev mottagna i oktober.

jag fick vara på rätt plats i rätt tid! Då förstod
jag att Gud hade öppnat en ovanlig dörr för RN
organisationen att verka i Nord Korea och att vi
måste ta denna möjlighet på största allvar.

Kan ni ge oss ljus?
En av föreståndarna i ett barnhem frågade mig
ifall vi kunde ge dem ljus tillika med maten.
Föreståndaren förklarade att barnen inte kunde
leka eller läsa på kvällarna, då det inte fanns
någon elektricitet på glesbygden. Det finns
levande ljus, men risken för brand och barnens
brandskador är för stor då. Jag lovade att skaffa
dem elektricitet och barnhemmets föreståndare blev överlycklig. Då visste jag inte hur man
kunde lösa problemet, men snart stod det klart
att man kunde köpa solcellspaneler från huvudstaden. Vi skaffade paneler till två av barnhemmen och till vår glädje fick vi se att de fungerade
bra. Föreståndarens glädje hade inga gränser
när det blev klart att strömmen räckte även till
att värma vattnet. ”Vilken underbar gåva! Vintern är på kommande och nu kan barnen bada i
varmt vatten”, gladdes föreståndaren.

En solcellspanel kostar ca 1 000€. Kunde ditt
företag eller din församling, bönegrupp eller
vängrupp köpa en?

barnen varandra i handen och började sjunga
runtomkring matsäckarna. Min tolk berättade
att det var deras sätt att tacka för maten. Det
var en fin stund, jag fick hålla tillbaka mina
tårar. Jag tackade Gud av hela mitt hjärta att

Låt oss be så mycket som möjligt, hjälpa så
mycket och så länge som möjligt och göra tillsammans allt som är möjligt. Nord Koreas politiska atmosfär ändras under en enda dag, så låt
oss tro tillsammans att varje gest för att hjälpa
Nord Korea kommer att ge skörd till det eviga
Guds rike!

Sammanlagt 27 barnhem väntar på hjälp.
Under vår nästa resa ska vi föra solcellspaneler till så
många barnhem som möjligt. Låt oss tillsammans föra
både ljus och värme till barnhemsbarnen i Nord Korea!
Du kan använda det allmänna referensnumret när du
ger till arbetet i Nord Korea.
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