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Vuoden 2018 aikana Sinun lahjasi turvin kymmenet tuhannet epätoivoiset ihmiset saivat kokea Jumalan
rakkautta käytännössä. Jaoimme elämän perustarvikkeita 15 maassa; Ukrainassa, Libanonissa, Kreikassa,
Intiassa, Venäjällä, Pohjois-Koreassa, Irakissa, Israelissa, Albaniassa, Tansaniassa, Keniassa, Haitissa,
Sambiassa, Hondurasissa ja Suomessa. Olet ollut rukousvastaus monille.
Anteliaisuutesi ei ole jäänyt Jumalalta, eikä Ruokkikaa Nälkäisiltä huomaamatta.
Tammikuussa ajalla 27.–31.1.2019 me, Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön väki rukoilemme puolestasi.
Voit lähettää rukousaiheita osoitteeseen: rukous@ruokkikaanalkaiset.fi
Yhdessä muutamme maailmaa!

info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi
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Orpolasten maa Sambia

E

n minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen teidän luoksenne, Joh 14:18. Orpolapsilla on
siis toivoa, vaikka he elävät vaikeissa oloissa. Luotamme siihen, että Jumala näkee
nämä yksinäiset ja haluaa tuoda muutoksen heidän elämäänsä. Haluamme olla
Sambiassa osa tätä Jumalan hyvää suunnitelmaa.

Siskokset Precious ja Bridgett.

Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä Feeding the
Nations -järjestön kanssa vastaa ison lapsimäärän ruokahuollosta Sambiassa. Pääkaupungin Lusakan ympäristössä ruoka-avun piirissä on 20 kristillisen koulun ja orpokodin
suojatit, noin 10  000 lasta. Paikallinen yhteys
henkilömme kertoi, että ennen ruokaa ei ollut
tarjolla säännöllisesti. Monet lapset jäivät pois
koulusta, tekivät työtä tai hankkivat syötävää
varastamalla. Yllätimme tunnilla usein pikku
oppilaita itkemästä nälkäänsä. Nyt kun ruokailua on joka päivä, olemme saaneet roh-

kaisevaa palautetta opettajilta ja oppilailta.
Ruoka on iso kannuste tulla kouluun. Poissaolot ovat vähentyneet tuntuvasti. Täytyy rehellisesti todeta, ettemme voisi tehdä koulutyötä
ja saada tuloksia aikaan ilman ruoka-apua.
Monille lapsille vitaminoidut riisi-vihannes
-annokset on uusi makuelämys. Kouluun tullessaan he alkavat iloksemme lihoa ja tervehtyä.
Ennen kuin sisarukset Precious 9 v. ja
Bridgett 13 v. pääsivät kouluun, heillä ei ollut
toivoa. Heidän äitinsä menehtyi, isä lähti ja

Orpopojat Sambiasta.

hylkäsi heidät. Täti otti tytöt luokseen, muttei pystynyt ruokkimaan heitä. Nyt sisarukset
käyvät Lusakassa Legacy Academy-koulua ja
ovat koululounaan piirissä. He tietävät saavansa ruokaa joka päivä ja se tuo turvaa, he
kertovat. Kysyimme miltä ruoka maistuu, tytöt
hymyilivät leveästi ja toinen totesi . ”Se on tosi
makoisaa. En ole ennen syönyt tällaista ruokaa, mutta jo eka lusikallinen maistui hyvältä.”
Sambiassa on yli miljoona orpolasta. Tämä
on yksi maailman surullisimmista tilastoista.
Monista lapsista pitää huolta joku sukulaisista
tai naapureista. Kuitenkin orpolapsi tietää ylimääräistä suuta ruokittavaksi, eikä hän aina
ole tervetullut perheeseen. Orpo on taakka ja
monet orvoista joutuvatkin hankkimaan ruokansa itse ja nukkumaan ulkosalla. Jos kysyt
Lusakan slummissa asustavilta lapsilta, milloin
he pelkäävät eniten, vastaus on aina sama,
yöllä. Varkaudet, raiskaukset ja noitarituaalit
ovat arkipäivää. Monen hökkelikodin ovena
on vain kankaanpala, eikä se tuo turvaa. Slummien lapset kärsivätkin paljon univaikeuksista.
Onneksi sinä olet olemassa tukena, ehkäpä
myös rukoilemassa.

Kiitos avustasi, kun haluamme turvata Sambian orpojen arkea ja
puolustaa näitä yksinäisiä pieniä.
Rukousterveisin,

FI33 8000 1002 0372 33

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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