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Pohjois-Korean ruokalasti on perillä
Ruoka riittää koko talven ajaksi. Kiitos RN-tukijat!
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LÄMPÖÄ ORPOKOTEIHIN

L

okakuinen avustusmatka Pohjois-Koreaan on onnellisesti ohi ja ruokalastit ovat perillä. Nyt lapsille on ruokaa kuukausiksi eteenpäin. Syrjäseudun orpokodeissa ei ole sähköä ja ensi kerralla
pyrimme järjestämään niihin valoa ja lämmintä vettä. Sydämellinen kiitos Sinulle RN-tukija, kun
autat kaikkein köyhimpiä Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön kautta!

Ville Männistön raportti:
Mikä etuoikeus matkustaa taas Pohjois-Koreassa. Tuntuu kuin tulisi vieraalle planeetalle,
aivan toiseeen maailmaan. Täällä katsoo outoa
yhteiskuntajärjestelmää, kontrollia ja köyhyyttä
silmästä silmään. Maisemat ovat hulppeat ja
ihmiset ystävällisiä. Pohjois-Korea on vienyt
sydämeni. Korealaiset tarvitsevat toivoa ja arjen
kokemusta elävän Jumalan rakkaudesta. Uskon
sydämestäni, että nyt on aika rukoilla Pohjois-Korean puolesta.

Ostimme Kiinasta 5  
000 kiloa kuivattua
maissia yhteistyössä Trosgnistans-järjestön
kanssa. Matka Pohjois-Korean syrjäseudulle oli
haasteellista. Matkamme varrelta viisi siltaa oli
murtunut elokuun tulvissa, eikä niitä oltu vielä
korjattu, joten auto piti ajaa yli jokien. Joka
kerta kahlatessani joessa rukoilin, ettei auto
painuisi pohjamutaan. Matkanteko oli hidasta,
mutta pääsimme perille. Olin kiitollinen nähdessäni orpokodin pihassa suuren määrän ruoka-

Lokakuussa puettiin jalkaan jälleen satoja RN-tukijoiden kutomia sukkia.

oikeaan aikaan! Siinä hetkessä ymmärsin, että
Jumala on avannut Ruokkikaa Nälkäiset -järjestölle epätavallisen oven toimia Pohjois-Koreassa
ja tähän mahdollisuuteen tulee suhtautua vakavasti.

Voitteko tuoda meille valoa?

Yksi aurinkopaneelisetti maksaa 1 000 eur. Olisiko
mahdollista, että yrityksesi, ystäväporukkasi tai
rukouspiirisi ostaisi yhden?

säkkeja pinottuna. Yhtäkkiä lapset ottivat toisiaan käsistä kiinni ja alkoivat laulaen kiertää
säkkikasaa. Tulkkini kertoi, että tämä oli heidän
tapansa kiittää ruoasta. Se oli herkkä hetki, jouduin pidättelemään kyyneleitä. Sydämestäni
kiitin Jumalaa siitä, että olen oikeassa paikassa

Erään orpokodin johtaja kysyi minulta, voisimmeko antaa heille ruoan lisäksi valoa. Hän
selitti, että lapset eivät voi leikkiä eikä lukea
iltaisin, koska syrjäseudulla ei ole sähköä. Heillä
on kynttilöitä, mutta tulipalon ja lasten palovammojen vuoksi niissä on omat riskinsä. Lupasin hankkia sähköä ja orpokodin johtaja oli
ylionnellinen. Siinä vaiheessa en vielä tiennyt

miten ongelma ratkaistaan, mutta pian selvisi,
että pääkaupungista voi ostaa aurinkopaneeleja. Hankimme kahteen orpokotiin paneelit
ja iloksemme saimme nähdä, että ne toimivat
hyvin. Johtajan riemulla ei ollut rajoja kun kävi
ilmi, että voima riittää myös veden lämmitykseen. ”Mikä ihana lahja! Talvi on tulossa ja nyt
lapset voivat kylpeä lämpimässä vedessä”, hän
iloitsi.
Rukoillaan niin paljon kuin mahdollista, viedään
apua niin monta kertaa niin pitkään kuin se on
mahdollista ja tehdään yhdessä kaikki mikä vain
on mahdollista. Tässä poliittisessa ilmapiirissä
tilanne Pohjois-Koreassa voi muuttua päivässä,
mutta voimme uskoa, että jokainen ele Pohjois-Korean auttamiseksi kantaa satoa iankaikkiseen Jumalan valtakuntaan!

Tässä vaiheessa yhteensä 27 orpokotia odottaa apua.
Seuraavalla avustusmatkalla viemme ruokaa ja aurinkopaneeleja mahdollisimman moneen orpokotiin.
Nyt voit ruokalahjan lisäksi olla mukana hankkimassa
valoa ja lämpöä lapsille Pohjois-Koreaan! Voit käyttää
yleisviitettä antaessasi Pohjois-Korean työhön.
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