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Uusi ovi avautuu Tadzhikistaniin!

Köyhimmillä seuduilla 50% lapsista kuolee köyhyyden seurauksena alle 5-vuotiaina.

”Ville, voisitteko jotenkin auttaa? Minulla on
seitsemän lasta ja rahat eivät riitä ruokaan”,
kysyi eräs nainen, johon tutustuin matkallani.
Tämä kysymys, sekä monien köyhien lasten
näkeminen meni todella syvälle sydämeeni.
Tadzhikistan sijaitsee Keski-Aasiassa Afganistanin pohjoispuolella. Tämä maa on 98 %
muslimimaa ja sai itsenäisyyden Neuvostoliitosta vuonna 1991.
Vierailin Tadzhikistanissa useita kertoja
asuessani Afganistanissa. Olen tutustunut
paikallisiin seurakuntiin noin 15 vuoden ajan
ja luonut niihin hyvät suhteet. Nyt iloitsen

suuresti siitä, että Ruokkikaa nälkäiset -järjestön kautta voimme olla mukana tukemassa
tätä maata.
Paikallinen seurakuntakontaktimme on toiminut maassa jo 25 vuotta. Tämä seurakunta
on laajentamassa toimintaa kolmelle uudelle
alueelle ja haluamme olla mukana auttamassa.
Erilaisten katastrofien ja sisällissodan seurauksena 30–40% maan asukkaista elää
edelleen köyhyysrajan alapuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että tulot ovat alle kaksi euroa
päivässä. Tadzhikistan on yksi köyhimmistä

maista Keski-Aasiassa, köyhin Afganistanin
jälkeen. Vaikutus näkyy erityisesti lapsissa,
koska perheet ovat suuria, lapsia on paljon.
Suurimmaksi osaksi maa on maanviljelysmaata ja näin ollen erityisen riippuvainen
sadosta. Kun sato ei ole hyvä, se näkyy heti
lasten kuolleisuudessa. Kaikki kohteet, joissa
autamme ovat erittäin köyhillä seuduilla,
missä jopa 50% lapsista kuolee alle 5-vuotiaina köyhyyden seurauksena.
Me voimme yhdessä tehdä asialle jotain!
Seurakuntien kautta pääsemme suoraan kontaktiin ihmisten kanssa ilman välikäsiä. Paikalliset seurakuntalaiset voivat pitää myös jatkossa huolta siitä, että yhteys vähävaraisiin
tulee jatkumaan.
Matkani tarkoituksena oli analysoida köyhien määrää ja tilannetta ja löytää paras tapa

auttaa. Olemme nyt aluksi päättäneet jakaa
ruokapaketteja perheille.
Yksi paketti maksaa 25  € ja sisältää riisiä,
öljyä, jauhoja ja muita perustarvikkeita. Päätimme myös lisätä paketteihin saippuaa ja
pesuaineita, jotta voisimme estää huonoon
hygieniaan liittyviä sairauksia.
Voisitko sinä olla mukana tässä ja antaa
yhdelle tai kahdelle perheelle ruokapaketin?
Tämä on suuri mahdollisuus meille kaikille
olla siunaukseksi Tadzhikistanissa. Sinä voit
tuoda konkreettisen muutoksen heidän vaikeaan arkeensa!

Siunaten,
Ville Männistö

Jopa 30–40%
asukkaista yrittää
pärjätä alle
kahdella eurolla
päivässä.

“Kukaan ei voi tehdä kaikkea,
mutta jokainen voi tehdä jotakin,
ja jos jokainen tekee jotakin,
tulee kaikki tehdyksi.”
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