Marraskuu 2019

Haluaisitko lähteä Venäjälle
jakamaan ruokaa tai tukea
syyrialaisia pakomatkalla?

Lue lisää tästä kirjeestä.
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Seurakunta Libanonissa auttaa
syyrialaisia
Tilanne Syyriassa pahenee jatkuvasti ja ihmisjoukot pakenevat naapurimaihin. RN-järjestö
jakaa nyt ruoka-apua Libanonissa ja Irakissa
luotettavien kontaktien avulla. Lokakuussa
lähti ylimääräiset lähetykset molempiin kohteisiin, mutta lisäapua tarvitaan. Tue perheitä,
jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Sinun
lahjasi on heille elinehto. Kiitos lahjastasi!

Haluaisitko lähteä Venäjälle
jakamaan ruokaa?
Järjestämme tulevana keväänä 2020 tukijamatkan Moskovaan. Sinulla on mahdollisuus

voittaa ilmainen matka. Sen aikana saa jakaa
ruokaa nälkäisille, vierailla kodittomien kuntoutuskeskuksessa ja tavata ihmisiä. Pyrimme
järjestämään myös vierailun kuuluisaan Moskovan sirkukseen tai vastaavaan kulttuuri
kokemukseen.
Voit päästä matkalle osallistumalla tuki
jäsenten etsimiskilpailuun. Ideana on innostaa jäseniämme etsimään Ruokkikaa nälkäiset ry:lle uusia tukijäseniä omien tuttujen ja
sukulaisten joukosta. Kisa käynnistyy marraskuussa 2019 ja päättyy helmikuussa 2020. Jos
haluat osallistua kilpailuun ja lähteä mukaan

Moskovaan, lähetä meille nimesi ja puhelinnumerosi tekstiviestinä tai sähköpostitse
(info@ruokkikaanalkaiset.fi tai
045 319 5533).
Muistathan kertoa, että jäsenmaksu on vain
20 euroa ja lasku jäsenille lähetetään vuosittain.
Varmista lisäksi, että ystäväsi rekisteröinti
kotisivullamme onnistui
(www.ruokkikaanalkaiset.fi/liity jäseneksi,
etusivulla), sillä helmikuun lopussa 2020 odotamme sinulta hankkimiesi tukijäsenten nimilistaa tarkistettavaksi. Eniten jäseniä hankki-

nut henkilö saa ilmaisen kolmen päivän matkan Moskovaan. Matkaseuraksi pääsee myös
toinen henkilö, kenen matka arvotaan kaikkien tukijäseniä hankkineiden kesken. Kaikilla osallistuneilla on siis mahdollisuus päästä
mukaan! Voitosta ilmoitamme puhelimitse.

Kysymyksessä on ikimuistoinen sydäntä
koskettava kokemusmatka!
Tämä on mahdollisuus jokaiselle nähdä
näköalapaikalta, miten apumme menee
perille ja kohdata auttamiasi ihmisiä.
Lähdethän mukaan. ;o)
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