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Ilouutisia – uusi kouluprojekti
alkanut Haitilla

Kiitos RN-tukijat. Te teitte tästä totta!
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Uusi kouluprojekti alkanut
Me kaikki muistamme Haitin massiivisen
maanjäristyksen ja ne tuhot, mitä se vuonna
2010 sai aikaan. Katastrofissa menehtyi
200  000 ihmistä. Tilanne oli lohduton, eikä
Haiti vieläkään ole päässyt jaloilleen. Järistyksen iskettyä pääkaupunkiin Port-au-Princeen,
ihmiset pakenivat eri puolille Haitia saamaan
sairaalahoitoa ja rakentamaan itselleen uutta
elämää tuhon jälkeen.
Työttömyys on noussut Haitissa 70 %. Järjestö nimeltä Apua Haitille ry on rakentanut
49 kotia maanjäristyksessä kodittomiksi jääneille Timonetten ja Motrouiksen kylään sekä
Port-au-Princeen sekä auttanut perheitä erilaisilla avustus- ja työllistämisprojekteilla.
Kaksi vuotta sitten aloitettiin englannin kielen opetusprojekti Montrouiksen kylässä, joka
saa nyt jatkoa Timonetten kylässä.

Jerry ja Jhonny.

Koska koulutus on köyhälle lapselle ainut
avain parempaan tulevaisuuteen, RN-järjestö
aloitti yhdessä Apua Haitille -järjestön kanssa
helmikuussa avustusprojektin juuri Timonettessa. Opetus sisältää sekä Jumalan Sanan
että englannin kielen opetusta tavoitteena
tuoda toivoa lapsille ja perheille. Opettajina
toimivat veljekset Jerry ja Jhonny ja heidän
ystävänsä Thamar. Jhonny ja Jerry pelastuivat
maanjäristyksestä toisin kuin heidän monet
luokkakaverinsa. Veljekset pakenivat tuhoutuneesta pääkapungista Timonetten kylään.
He ovat Apua Haitille ry:lle tuttuja jo 10 vuoden ajalta. Yhteistyö heidän kanssaan on toiminut hyvin ja työ ollut hedelmällistä.
Timonetten köyhä kylä sijaitsee Saint
Marcin kaupungin liepeillä. Vanhemmilla ei

ole varaa hankkia lapsilleen tarpeeksi ruo-

kaa, mutta nyt koulussa jaetaan kahdesti viikossa terveellinen RN-lounas. Tämä tukee
suuresti lasten ravinnnonsaantia. Ensimmäisenä lounaspäivänä noin 180 lasta sai runsaan ruoka-annoksen. Ruuanpuute on niin
kova, että yksi annos ei tuntunut lapsille riittävältä. Pyrimme auttamaan mahdollisuuksien mukaan. Nyt kun koulussa tarjotaan
lounasta, halukkaiden koululaisten määrä
alkaa todennäköisesti kasvaa. Haiti tarvitsee
edelleen ulkopuolista apua ja siihen voi tulla
mukaan ruokkimalla Timonetten kyläläisiä.

Ilosanomaa vangeille
Toinen projekti Saint Marcissa, jota käynnistetään on vankilatyö. RN -järjestö rahoitti joulun
alla 650 vangin joululounaan, jonka paikalliset kristityt tarjoilivat heille joulun sanoman
kera. Vangit eivät olleet moneen päivään saaneet syötävää. Ateria, mutta myös evankeliumi otettiin liikuttuneena ja kiitollisuudella
vastaan. Lähiviikkoina järjestetään samassa
vankilassa tilaisuus, missä tarjolla on taas niin
RN-leipää kuin elämän leipääkin. Rukouksemme on, että saamme niittää suuren sielujen sadon näiden vaikeissa olosuhteissa elävien miesten keskuudessa.

Seurakuntalaiset valmistivat vangeille ruokaa
tuntikausia, mutta se kannatti.

Viime vuonna ruoan hinta kohosi jopa 34 %,
eikä haitilaisten rahat riitä enää edes perusruokatarpeisiin. Olemme todella iloisia, että
voimme pitää huolta Timonetten kyläläisistä
tänä vaikeana aikana.

Kiitos kun lähetät leipäsi vetten yli,
saat ajan tullen niittää. (Saarnaaja 11:1)
Se on lupaus sinulle, joka autat hädässä
olevaa. Kiitos jo etukäteen lahjastasi!
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VIITENUMEROMME MUUTTUVAT.
KÄYTÄTHÄN JATKOSSA UUSIA
VIITENUMEROITA. NE LÖYTYVÄT KIRJEEN
TAKASIVULTA OSOITETIETOJESI YHTEYDESTÄ.

