Maj 2019

Gåvkonto FI33 8000 1002 0372 33

Två RN-matleveranser redan
framme i Venezuela

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

Vi behöver brådskande hjälp
till Venezuela
Januari – elavbrott samt
medicin- och matbrist

Februari – Den första
RN-matleveransen framme

Venezuela håller på att sjunka. Det här är ett
enda virrvarr. Situationen i landet är bedrövlig och förvärras dag för dag. Upp till 95 %
av landet har de sista fyra dagarna varit utan
elektrisitet. Jag har aldrig förut sett stora skaror leta efter mat ur skräpkorgar. Stämningen
är kaotisk, sämre än man kan se och höra
från nyheterna. Vi har inte rent vatten, mat,
mediciner eller bensin. Sjukhusen har stora
problem och människor förgås. Så här skrev
vår kontakt, pastor C i januari.

Ruokkikaa Nälkäiset fick som genom ett
under fram sin matleverans i februari. Pastor C
raporterar: Det uppstod en enorm glädje när
maten kom, vi är överlyckliga. Maten delas
som bäst ut via olika församlingar i Maracaibo. Maten som vi fått av er har varit en
dyrbar hjälp. Vi har delat ut mat till åldringar,
barn och till sjukhus, för många på sjuhusen
är i verkligt dåligt skick. Det är en verklig brist
på personal och också på sjukhusförnödenheter. Bröder och systrar, vi behöver mera mat
och mediciner. Ni skickar väl snart mera hjälp.
Pastor C som svarar för RN:s matdistribution i
den här krissituationen, har över 10 års erfarenhet av bidragsarbete bland ca 2  000 barn
med hårda upplevelser och bland 1  000 fullvuxna som hamnat i svåra situationer.

Här lyssnar de som kommit för att hämta mat till glädjebudskapet.

Mars – Den andra matleveransen
framme
Också den andra matleransen kom fram i
samarbete med Feeding the Nations-organisationen. Bland leveranserna fanns förbandstillbehör för sår samt vitaminer och filtar. Den
första leveransen delades ut i staden och den
andra till landsbygdens fattiga. På varje håll
är behovet enormt. Maten delades främst ut
till föräldralösa barn och till de små vars föräldrar är i fängelse. Hjälp fick också de barn
vars föräldrar har varit tvungna att lämna landet och lämnat sina barn att skötas av släktingar.

April – Nya matleveranser
Nu är redan två matleveranser lyckligt
framme. Vår avsikt är att i framtiden av säkerhetsskäl skicka flere mindre leveranser. Matleveranserna fortsätter alltså till Venezuela. Du
är väl Jesu händer och fötter som för livets
grundbehov dit där man nu behöver utomstående hjälp.
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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.
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