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FÖRBÖN
FÖR DIG
RUOKKIKAA NÄLKÄISET
UNDERSTÖDJARE!
Med hjälp av dina gåvor har tiotusentals desperata människor
fått uppleva Guds kärlek i praktiken under 2018. Vi delade ut förnödenheter i 15 länder:
Ukraina, Libanon, Grekland, Indien, Ryssland, Nord-Korea, Irak, Israel, Albanien, Tanzania, Kenya, Haiti,
Zambia, Honduras och Finland. Du har varit ett bönesvar för många människor!
Din givmildhet har inte gått förbi Gud, eller Ruokkikaa Nälkäiset. Under tiden 27–31.1.2019
kommer vi att be för dig hos RN. Skicka gärna dina förbönsämnen till oss: rukous@ruokkikaanalkaiset.fi
Tillsammans kan vi förändra världen!

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

Zambia, de föräldralösas land

”J

ag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er.” Joh 14:18. De förälderlösa
barnen har alltså hopp, även om de lever i svåra omständigheter. Vi litar på att
Gud ser dessa ensamma barn och vill ge dem en förändring. Vi vill vara en del av
Guds goda plan i Zambia.

Systrarna Precious och Bridget

I Zambia ansvarar Ruokkikaa Nälkäiset, tillsammans med Feeding the Nations, för mathushållning för ett stort antal barn. Runtomkring huvudstaden Lusaka finns det barn
som tas hand om av 20 kristna skolor och
barnhem, sammanlagt ca 10  000 barn. Vår
lokala kontakt har berättat till oss att det inte
har funnits regelbunden matutdelning tidigare. Många barn uteblev från skolan, arbetade eller stal för att skaffa mat. Många barn
upptäcktes gråta av hunger i hemlighet under
lektionerna. Nu när vi har skolbespisning dagligen, har vi fått uppmuntrande feedback från
lärarna och eleverna. Maten är en jättestor

uppmuntran för att komma till skolan. Frånvaron har förminskat drastiskt. Vi måste ärligt
erkänna att vi inte skulle kunna utföra skolarbete och få fram resultat utan mathjälp.
För många av barnen är dessa vitaminerade
ris-grönsaksportionerna en bra, och ny smakupplevelse. Till vår glädje börjar barnen både
gå upp i vikt samt tillfriskna när de kommer
till skolan.
Innan systrarana Precious 9 år och Bridgett
13 år började gå i skolan, hade de inget hopp.
Deras mamma dog och pappa övergav dem.
Mostern tog flickorna till sig, men hade ingen
mat att ge till dem. Nu går de i skola i Lusaka

Legacy Academy och får skollunch. De vet att
de kommer att få mat varje dag och det ger
dem trygghet, berättar de. När vi frågade dem
hur maten smakade, log flickorna brett och
den andra svarade: ”Den är verkligen smaklig. Jag har aldrig tidigare ätit sådan mat, men
redan första skeden smakade gott.”
Det finns över en miljon förälderlösa barn
i Zambia, en av de sorgligaste statistikerna i
världen. Många av barn tas hand om någon
släkting eller granne. Ett förälderlöst barn
betyder dock en extra mun att mata, och är
inte alltid välkommen till familjen. Ett förälderlöst barn är en börda och många av dem
måste själv skaffa sin mat och sova utomhus.
Om du frågar dessa barn när de fruktar mest,
är svaret alltid det samma, under natten. Stölder, våldtäkter och häxritualer är vardagsmat.
I många hem i slummen är dörren endast ett
tygstycke och det ger ingen trygghet. Slumbarnen lider mycket av sömnlöshet. Till deras
lycka finns du som ett stöd, och dina böner är
också välkomna!

Tack för din hjälp i vårt arbete att trygga vardagen för de
förälderlösa i Zambia och försvara dessa ensamma små liv.
Med bönehälsningar,
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 27.12.2017. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2018–31.12.2019. Varoilla autetaan hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti: Afrikan, Aasian, Etelä– ja Keski–Amerikan ja Euroopan maissa, katastrofialueilla ympäri maailmaa
sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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SISTA SIDA VID DINA ADRESSUPPGIFTER.

REFERENSNUMRORNA. DU HITTAR DEM PÅ BREVETS

DU I FORTSÄTTNINGEN ANVÄNDER DE NYA

VÅRA REFERENSNUMMER ÄNDRAS. TACK ATT

