Helmikuu 2019

Nyt on juhlan aika
Ruokkikaa Nälkäiset ry täyttää 30 vuotta

Hyvä työmme tukija. Kutsumme sinut Ruokkikaa Nälkäiset ry:n 30-vuotisjuhlaan Tampereelle.
Aika: la 16.3.2019 klo 16.00.
Paikka: Hervannan Katukappeli-srk, Tampere
Pietilänkatu 2, Kauppakeskus Duo, 2. krs.
Mukana RN-järjestön hallitus ja puhujavieraana tunnettu
Carl-Gustaf Severin Ruotsista. Hänellä on varmasti
rohkaiseva Sana Sinua varten. Sydämellisesti tervetuloa!

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

Maailmalle

T

eidän uskollisten tukijoiden rahalahjat ovat mahdollistaneet sen, että 30 v. ajan
RN on voinut jakaa elämän perustarvikkeita niille, jotka ovat epätoivoisessa tilanteessa. Olemme vieneet yhdessä Jumalan rakkautta väsyneelle isoäidille, joka huolehtii yksin viidestä orvosta lapsenlapsestaan. Olemme osoittaneet yksinäiselle, nälkäiselle lapselle ettei häntä ole unohdettu ja kertoneet toivon evankeliumia ihmisille, jotka
ovat katastrofissa menettäneet kaiken.

Pitkäaikaiset, luotettavat vastuuhenkilöt kentällä ovat tehokkaan ja turvallisen työn edellytys.

Olemme saaneet kiitollisina kokea Jumalan
käden työmme yllä, ja aivan viime vuosina
on avautunut uusia ovia auttaa kaikkein eniten apua tarvitsevia. Vuonna 2017 alkoi työ
sodan keskellä Irakissa ja 2018 ovi aukesi Pohjois-Koreaan. Paraikaa jaamme apua Libanonissa heiveröisissä teltoissa paleleville syyrialaisille pakolaisille. Tänä vuonna lähetämme joka
kuukausi apua 10 eri kohteeseen.
Yhteistyö kristillisten koulujen kanssa tuottaa hyvää hedelmää Keniassa, Tansaniassa,
Albaniassa, Intiassa ja Sambiassa. Säännöllinen ruoka onkin tärkeä edellytys lapsen normaalille fyysiselle ja henkiselle kehitykselle.

Kun yksi perheenjäsen oppii lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan, unelma valoisammasta
tulevaisuudesta voi avautua koko perheelle.

Eurooppaan ja Suomeen
Haluamme kehittää toimintaamme koko ajan.
Tammikuussa lähti mm. ensimmäinen ruoka
lasti kohti Venezuelaa. Autamme mahdollisuuksien mukaan lisäksi eri katastrofitilanteissa. Jatkossa suunnitteilla on laajentaa työtämme edelleen Euroopan ja Suomen köyhien
hyväksi. Tämä kaikki on teidän uskollisten
tukijoiden ansiota. KIITOS!

Meillä on toimivat kanavat, joiden kautta
avun perille meno on luotettavaa ja turvallista.
Olisimme kiitollisia, jos muistaisit työtämme
rukouksin. Synttärin kynnyksellä rohkenemme
toivoa vielä kahta asiaa. Olisi mukava yllätyslahja, jos hankkisit meille yhden uuden tukijäsenen. Paras lahja olisi nähdä Sinut mukana
synttärijuhlassamme.
Vieraat juhlan tekevät! Toivottavasti näemme
Tampereen Katukappeli srk:ssa la 16.3.2019
klo 16.00.
Vuonna 2018 ruokittiin paljon
syrjäseudun orpoja Pohjois-Koreassa.

Ruoka on pieni avain,
mutta avaa suuret ovet
julistaa evankeliumia.
Tässä Kenian
rannikkokylän vuoro
kuulla elävää Sanaa.

Jos haluat olla onnellinen tunnin – ota päiväunet.
Jos haluat olla onnellinen päivän – mene kalaan.
Jos haluat olla onnellinen vuoden – peri omaisuutta.
Jos haluat olla onnellinen koko loppuelämäsi – auta muita.
(Kiinalainen sananlasku)

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.

Rahankeräyslupa RA/2017/1360,

Insamlingstillstånd Åland:
ÅLR 2017/9659

Kolehti / Jäsenmaksutili: FI08 8146 9710 1556 71
Kontonummer för ålänningar:
FI08 8146 9710 0747 73

VIITENUMEROMME MUUTTUVAT.
KÄYTÄTHÄN JATKOSSA UUSIA
VIITENUMEROITA. NE LÖYTYVÄT KIRJEEN
TAKASIVULTA OSOITETIETOJESI YHTEYDESTÄ.

