Joulukuu 2018

Kiitämme yhteistyöstä kuluvana vuonna ja
toivotamme Sinulle Rauhallista Joulua ja
Taivaan Isän siunaavaa läsnäoloa v. 2019.

Selviytymistarinoita Keniasta
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Sairas ja köyhä saa Oasis-klinikalla apua ilmaiseksi

S

airaus ja köyhyys on surullinen yhdistelmä, mutta onneksi Oasis-klinikka on olemassa.
Joka päivä klinikan työntekijät etsivät majoihinsa hylättyjä sairaita ihmisiä. Tänäkin vuonna olemme saaneet kuulla runsaasti selviytymistarinoita. Lääkkeet, ruoka
ja rukoukset kantavat. Klinikalla voi aistia ilon ja Jumalan läsnäolon. Tämän Mtwapassa
sijaitsevan klinikan tarpeet kasvavat vauhdilla. RN tukee toimintaa rahoittamalla ruoka -ja
lääkeostoja.
Hoitaja Rose löysi majastaan
vakavasti sairaan Franciscan
ja vauvan. Koko perhe vietiin
Oasis-klinikalle hoitoon. Pienokainen pääsi pian tulehduskierteestä ja molemmat vanhemmatkin toipuvat jo hyvää vauhtia. He lähettävät sydämelliset
kiitokset tukijoille avusta.
Tämä pieni perhe sai sinun
tukesi turvin uuden
mahdollisuuden.

Syrjäkylällä tavattiin myös toinen epätoivoinen
äiti. Isän kuoltua perhe oli nälässä, sairaalloinen
ja toivonsa menettänyt. He saivat kaikki lääke‑
ja ruoka-apua ja nyt elämä jatkuu. Veljekset jo

hymyilevät ja jaksavat käydä koulua. Äitikin on
saanut voimat takaisin. Hän perusti oman pikku
busineksen ja tienaa perheelle ruokarahaa.
Oasis-pelasti koko perheen!

Arvostamme suuresti säännöllistä tukeanne!
God bless you and we love you, kirjoittaa rehtori Gilbert Ochieng!

Toinen avustuskohde Keniassa on Jimba, joka
sijaitsee syrjäisellä seudulla Kenian rannikolla
vaikean ajomatkan päässä. Vuosia sitten lähetyssaarnaaja Judith Lövsund löysi tämän rähjäisen, riutuvan kylän ja perusti sinne pienen kylä-

koulun. Koulu kasvaa vauhdilla ja tänään Jimba
on täynnä elämää. Sinä RN-tukija tarjoat Jimbassa päivittäin aamupuuron ja lounaan yli 400
oppilaalle.
Kiitos!
Tänne maahan, pimeyteen,
ihmismielen kipeyteen,
kaikuu ilosanoma:
syntyi Jeesus, auttaja.
Jumala on nähnyt että...
olet ollut runsaskätinen
ja antanut köyhille
(PS 112:9) Kiitos!
Sinä olet suuri siunaus!
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