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Pohjois-Koreassa kova ruokapula

RN-ruokalasti perillä Venezuelassa.
Lisätietoa tulevissa uutiskirjeissä.
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Pohjois-Koreassa katastrofaalinen
ruokapula

L

entokone nousi juuri pääkaupunki Pyongyangin lentokentältä kohti kotia ja
katselen paraikaa ikkunasta Pohjois-Korean maalaismaisemia. Mietin mitä
olen tämän viikon aikana saanut kokea ja mielessä kaikuu brasilialaisen
suurlähettilään sanat: Meidän tulee suhtautua tähän tilanteeseen vakavasti.

Jopa 40% kansasta arvioidaan kärsivän aliravitsemuksesta.

Minulla oli etuoikeus olla mukana kokouksessa, missä oli eri puolilta maailmaa koolla
Pohjois-Koreassa toimivia järjestöjä. Kokous
pidettiin YK:n päämajassa ja paikalla oli lukuisia suurlähettiläitä sekä YK:n ja World Food
program (WFP) johtajia. Sain kertoa miten
Ruokkikaa Nälkäiset yhdesssä Trosgnistan
Mission -järjestön kanssa syrjäseuduilla aut
taa. Oli surullista huomata, että olimme ainoa
ilman valtion varoja toimiva järjestö paikalla,
vaikka maassa on huutava pula avuntarpeesta. Saimme tärkeää tietoa WFP:n kentällä
toimivilta edustajilta maan tilanteesta. Heidän

mukaansa vuoden 2018 sato oli huonoin kymmeneen vuoteen ja se tarkoittaa nälänhätää
tietyille seuduille. On alueita, missä normaalisadosta saatiin vain 50 %, toisaalla vähäiset
30%. Tämä tieto oli shokki monille osallistujille ja Brasilian suurlähettiläs vaatikin välittömiä toimenpiteitä.

Siementempaus jatkuu
Matkani aikana vierailimme itä-rannikolla
250  km pääkaupungista pohjoiseen Kangwon
seudulla. Veimme apua orpokoteihin ja paikal-

liset kontaktihenkilömme olivat äärettömän
kiitollisia niin ruoasta kuin aurinkopaneeleistakin. Meillä oli mukana myös lähettämiäsi
siemeniä, jotka nyt keväällä kylvetään orpokotien kasvimaahan. Koska orpokodit ovat
omavaraisia kasvimaan sato on korvaamaton
apu ja erittäin tehokas tapa turvata ruoka-apu
lapsille.
Kun Jeesus näki nälkäiset ihmismassat Hänen
tuli heitä sääli. Toivon, että Sinun sydämesi
murtuu kun kuulet näiden lasten hädästä.
Haluamme viedä lisää siemeniä, jotta siellä
voidaan niittää satoa ensi vuotta varten. Siementempaus siis jatkuu. Voit lähettää vihannesten siemeniä toimistoomme: Ruokkikaa
Nälkäiset ry Lindforsinkatu 2, 33720 Tampere.

Tänä keväänä uusia avustusmatkoja
Olemme erittäin kiitollisia runsaista lahjoistasi.
Ne ovat jo suuresti auttaneet orpolasten elämää. Ruoasta on huutava pula ja haluamme
viedä lisäapua. Minulla on sinulle RN-tukija
kaksi pyyntöä. Rukoilethan työmme puolesta
Pohjois-Koreassa ja olethan myös osa sitä,
mitä Jumala tekee Pohjois-Koreassa juuri nyt!
Terveisin Pohjois-Koreasta,
Ville Männistö
RN-hallituksen jäsen

Jokainen rahalahja ja siemenet ovat enemmän
kuin tervetulleita. Ville vie ne perille.
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