Elokuu 2019

Hyvät tukijat, olette auttaneet
Albanian vähäosaisia ihmisiä
nyt jo 8 vuoden ajan.
Suuri kiitos siitä!
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Albania on yksi
säännöllisen tuen kohteista
Kerromme näin sadonkorjuun aikaan uutisia
Albaniasta, joka on saattanut jäädä monille
vieraaksi, vaikka onkin yksi Kreikan naapurimaa. Se on yllättävän köyhä kansa. RN-toimii
Albaniassa kahdessa kaupungissa, Lacissa ja
Lushnjessa. Tavoitteenamme on saada aikaan
näillä paikkakunnilla pysyvä muutos rutiköyhien perheiden arkeen. Niinpä korotimme
tänä vuonna kuukausittaista tukeamme kaupunkien elinolojen parantamiseksi. Nyt yhä
useampi lapsiperhe saa seuraavan ateriansa
järjestömme ja sinun tukesi turvin.

Suurperhe Lacissa sai ruokaa ja huopia. Hymy
on herkässä kaikilla, niin lapsilla kuin pakettien
viejilläkin.

Pastori Aleksander vie ruokaa monenlaisiin
koteihin, muun muassa Hysenin perheelle.
Siihen kuuluu isän, äidin ja kahden vammaisen
lapsen lisäksi sairaat isovanhemmat.

Lushnjessa seurakunta auttaa erityisesti
niitä perheitä, joissa on köyhyyttä ja työttömyyttä. Seurakunta tekee yhteistyötä myös
paikallisten koulujen kanssa. Tämä työmuoto
on osoittautunut todella hedelmälliseksi
tavaksi auttaa. Viime kevään aikana seurakunta tavoitti jopa n. 500 koululaista. Koulun
jälkeen lapset saavat heiltä ruokaa ja lasten
kanssa pelataan ja ystävystytään. Opetustuokioissa saattaa olla aiheina mm. kiusaaminen, hygienia ja toisten huomioonottaminen.
Näin pyritään välttämäään lasten epäsuotuisaa käyttäytymistä ja vääriä valintoja vaikeissa
olosuhteissa.
Tämän kouluprojektin seurauksena paikallisseurakunnasta apua saavien lasten määrä
kolminkertaistui muutamassa kuukaudessa.
Voi sanoa, että luottamus lasten ja näiden
suureksi osaksi muslimiperheiden kesken on
syntynyt. Ruoka on pieni avain, joka avaa suuret ovet julistaa evankeliumia.

Iltapäivällä on jo kova nälkä niillä lapsilla, jotka eivät saaneet aamupalaa eivätkä eväitä kotoa.

Suunnitelmissa on alkaa tukea myös vammaisia puhevaikeuksista kärsiviä lapsia. Lisätietoa tästä Lushnjessa toteutettavasta projektista tulevissa uutiskirjeissä.

Tulethan mukaan ruokkimaan ja avaamaan
sydänten ovia Euroopan vähäosaisille Albaniassa.
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VIITENUMEROMME MUUTTUVAT.
KÄYTÄTHÄN JATKOSSA UUSIA
VIITENUMEROITA. NE LÖYTYVÄT KIRJEEN
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