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

Tarvitsemme kiireellisesti apua
Venezuelaan
Tammikuu – sähkökatkoksia sekä
lääke- ja ruokapulaa

Helmikuu
– ensimmäinen RN-ruokalasti perillä

Venezuela on uppoamassa. Tämä on yhtä
hullun myllyä. Tilanne maassa on surkea ja
pahenee päivä päivältä. Jopa 95 % maasta
on ollut viimeiset neljä päivää ilman sähköä.
En ole koskaan ennen nähnyt suurten joukkojen etsivän syötävää roskiksista. Ilmapiiri on
kaoottinen, pahempi kuin mitä uutisista voi
nähdä ja kuulla. Meillä ei ole puhdasta vettä,
ruokaa, lääkkeitä eikä bensaa. Sairaalat ovat
suurissa vaikeuksissa ja ihmisiä menehtyy.
Näin kirjoitti kontaktimme pastori C tammikuussa.

Ruokkikaa Nälkäiset sai kuin ihmeen kaupalla
ruokalastin perille Venezuelaan helmikuussa.
Pastori C raportoi: Syntyi valtava ilo kun ruoka
saapui, olemme ylionnellisia. Ruokaa jaetaan
paraikaa eri seurakuntien kautta Maracaibossa. Teiltä saamamme ruoka on ollut korvaamaton apu. Olemme jakaneet ruokaa vanhuksille, lapsille sekä sairaaloihin, sillä monet
ovat sairaaloissa todella huonossa kunnossa.
Henkilökunnasta ja sairaalatarvikkeistakin
on valtava pula. Veljet ja sisaret, me tarvitsemme lisää ruokaa ja lääkkeitä. Lähetättehän lisäapua pian. Pastori C:llä, joka vastaa
RN-ruoanjaosta tässä kriisitilanteessa on yli
10 v. kokemus avustustyöstä n. 2  000 kovia
kokeneen lapsen ja 1  000 vaikeaan tilanteeseen joutuneen aikuisen parissa.

Tässä ryhmä ruoka-apua saaneita kuuntelemassa ilosanomaa.

Maaliskuu
– toinen ruokalasti perillä
Toinenkin ruokalasti tuli perille yhteistyössä
Feeding the Nations -järjestön kanssa.
Mukana oli sidetarpeita haavoihin ja vitamiineja ja huopia. Ensimmäinen lasti jaettiin kaupungissa ja toinen maaseudun köyhille. Joka
puolella tarpeet ovat suunnattoman suuret.
Ruoka jaettiin pääasiassa orpolapsille ja niille
pienille, joiden vanhemmat ovat vankilassa.
Apua saivat myös lapset, joiden vanhemmat
ovat joutuneet lähtemään maasta ja jättäneet
lapsensa sukulaisten hoiviin.

Huhtikuu
– uusia ruokalasteja
Nyt on jo kaksi RN-ruokalastia onnellisesti
perillä. Tarkoituksemme on turvallisuussyistä
lähettää lähikuukausina useita pienempiä
lähetyksiä. Ruokalähetykset Venezuelaan siis
jatkuvat. Olethan Jeesuksen käsinä ja jalkoina
viemässä elämän perustarpeita sinne, missä
nyt tarvitaan kovasti ulkopuolista apua!
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