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Vill du åka med till Ryssland
för att dela ut mat?
Vill du stödja syrier på flykt?

Läs mera i detta brev.
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Nödhjälp till syriska flyktingar
Situationen i Syrien förvärras dagligen. Stora
mängder människor flyr till grannländer för
att finna trygghet. För tillfälle delar RN ut
mathjälp i Libanon och Irak genom pålitliga
kontakter. I oktober skickades extra försändelser till bägge länderna, men det finns fortfarande behov av hjälp. Kom med och ge ditt
stöd till familjer som tvingats lämna sina hem
och fly. Din gåva är ett levnadsvillkor för dem.
Tack för att du hjälper!

Vill du åka med till Ryssland för att
dela ut mat?
Under våren 2020 kommer vi att ordna en
resa för stödjare till Moskva. Du har nu en

möjlighet att vinna en gratis resa. Under
resans gång ges det möjlighet att dela ut mat,
besöka rehabiliteringscentret för de hemlösa
samt möta människor som får hjälp genom
RN. Även en kulturupplevelse planeras till
reseprogrammet, t ex besök till den berömda
cirkusen i Moskva.
Du kan få möjlighet att åka med på
resan genom att delta i tävlingen för medlemsanskaffning. Idén går ut på att utmana
våra nuvarande medlemmar att skaffa nya
stödmedlemmar till RN bland sina bekanta
och släktingar. Tävlingen börjar i november
2019 och slutar i februari 2020. Om du önskar delta i tävlingen, skicka oss ditt namn och

telefonnummer per e-post eller som textmeddelande (info@ruokkikaanalkaiset.fi eller
045-319 5533).
Berätta till dina vänner att medlemsavgiften
är 20€ och fakturan skickas en gång per år.
Försäkra dig om att din vän lyckats med sin
registrering på vår hemsida
(www.ruokkikaanalkaiset.fi/liity jäseneksi,
startsidan), för vi vill att du skickar oss namnlistan på dem du lyckats förvärva i slutet av
februari 2020. Den som skaffat mest medlemmar vinner en gratis tre dagars resa till

Moskva. Därtill lottar vi ut en gratis resa bland
alla som deltagit i tävlingen. Så alla som deltagit har en möjlighet att åka med på resan!
Om vinsten meddelar vi per telefon!
Det handlar inte om en vanlig semesterresa utan en oförglömlig reseupplevelse
som kommer att beröra ditt hjärta!
Det är en otrolig möjlighet att få se hur
vår hjälp når fram, möta personligen
människor du hjälpt och även försäkra
att hjälpen fortsätter även i framtiden.
Visst vill du vara med?
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