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Stor brist på mat i Nord Korea

Matsändningen till Venezuela är
framme. Mer information i nästä
nyhetsbrev.
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KATASTROFAL MATBRIST
I NORD KOREA

F

lygplanet hemåt har just startat från flygplatsen i Pyongyang och jag tittar ner
på landskapen i Nord Korea. Jag går igenom mina upplevelser under den gångna
veckan och inom mig hör jag orden av Brasiliens ambassadör: Vi borde ta denna
situation på allvar.

Uppskattningsvis är ca 40% av landets invånare undernärda.

Jag har haft förmånen att delta i mötet, där
olika organisationer från olika delar av världen som verkar i Nord Korea, deltog. Mötet
hölls i FN:s huvudkontor och på plats fanns
flera ambassadörer samt FN:s och World Food
Programs (WFP) ledare. Jag fick berätta om
det hjälparbete vi gör på de avlägsna platserna i Nord Korea tillsammans med Trosgnistan Mission -organisationen. Det var ledsamt
att märka att vi var den enda organisationen
som verkar utan något statligt stöd även om
landet är i ett skriande behov av hjälp. Vi fick
mycket bra information om situationen i landet av WFP:s fält representanter. Enligt dem

var skörden under 2018 den sämsta på tio år
och det betyder svält på vissa områden. Det
finns områden där man kunnat skörda endast
50% av den normala skörden, och på andra
platser bara 30%. Denna information var en
chock för många av deltagarna och Brasiliens
ambassadör krävde omedelbara åtgärder.

FRÖKAMPANJEN FORTSÄTTER
Under vårt besök fick vi åka till området i
Kangwo som ligger på östkusten ca 250 km
från huvudstaden. Vi förde hjälp till barnhemmen och våra lokala kontakter var oerhört

tacksamma för både maten och solpanelerna.
Vi hade även med oss fröpåsar som skickats
av dig och dessa frön kommer att sås på barnhemmens grönsaksland under vårens lopp. Då
dessa barnhem är självförsörjande, kommer
skörden från grönsakslanden att uppskattas
enormt mycket och på ett effektivt sätt trygga
mathjälpen för barnen.
När Jesus såg de hungriga folkskarorna fylldes Han med medlidande. Jag hoppas att ditt
hjärta berörs på djupet när du hör om dessa
barns nöd. Vi vill föra till dem mera frön så att
de kan skörda under det kommande året. Så vi
fortsätter med vår frökampanj. Du kan skicka
fröpåsar till vårt kontor: Ruokkikaa Nälkäiset
ry, Lindforsinkatu 2, 33720 Tampere.

NYA HJÄLPRESOR UNDER VÅREN
Vi är jättetacksamma för dina generösa gåvor.
De har kommit till stor nytta i dessa föräldralösa barnens liv. Det finns fortfarande ett skriande behov mat och vi önskar att göra nya
hjälpresor redan under vårens lopp och föra in
extra hjälp. Jag har två onskemål till dig som
stöttar RN. Be för vårt arbete i Nord Korea och
var själv en del av det arbetet som Gud gör
just nu.
Hälsningar från Nord Korea,
Ville Männistö, Styrelsemedlem i RN

Varje penninggåva och fröpåse är mera än
välkommen. Ville för dem fram.
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