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Avustustyö jatkuu
ääriolosuhteissakin

Minä nostan silmäni vuoria kohti.
Mistä tulee minulle apu?
Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. (PS 121)
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aailmanlaajuinen Korona-epidemia järisyttää maailmaa. Se on asettanut rajoituksia avustustyöhönkin. Emme pysty toteuttamaan kaikkia ruokaprojekteja, mutta suuri
osa ruoka-avun piirissä olevista saavat tavalla
tai toiselle ruokatukea. Vastuunkantajat kentällä ovat olleet pakotettuja olemaan luovia ja joustavia yllättävän tilanteen edessä.
Vähäosaiset perheet ovat entistä vaikeammassa tilanteessa, mutta hätä keinot keksii. Kokoontumiskiellon vuoksi ruoan tarjoaminen ruoanjakokeskuksissa tai kouluissa ei
nyt onnistu. Turvallisin ja toimivin tapa on
viedä ruoka kotioville. Tämä järjestely vaatii enemmän aikaa ja eritoten lisätyöväkeä,
mutta iloksemme paikalliset krisitityt ovat lähteneet mukaan talkoisiin.
Venäjällä olemme keskittyneet auttamaan
moskovalaisia vanhuksia, joilla on ulkonaliikkumiskielto. Ruokapakettien jättäminen
kotiovien taakse onnistuu hyvin. Kontakti
seurakuntamme Israelissa ja Libanonissa toimivat samalla tavalla. Keniassa koululaiset
opiskelevat etänä kotoa, ja heille viedään vii-

kon ruokatarpeet kerralla. Ruoka on kuivaruokaa.
Intiassa ollaan nyt eristyksissä ainakin
kolme viikkoa. Köyhille perheille vietiin ennen
liikkumiskieltoa kahden viikon ruokatarpeet.
Nyt kuitenkin näyttää siltä, että suunniteltua
uutta ruokalähetystä huhtikuun puolella ei
ole mahdollista toteuttaa. Intian lapset tarvitsevat rukouksiamme. Vastuunkantajamme
pitävät perheisiin yhteyttä puhelimitse, mutta

Viikottainen ruokalaatikko Keniassa sisältää
riisiä ja erilaisia papuja.

maksavat, samoin auttajien suojausvälineet;
maskit ja käsineet. ”Nyt jos koskaan olemme
äärettömän kiitollisia säännöllisestä avustanne. Kerrottehan tukijoille, että heidän lahjansa on korvaamaton apu vaikeassa tilanteessa oleville. Me käytämme saamiamme
varoja huolella, jotta ne riittäisivät mahdollisimman monelle. Haasteellisista olosuhteista
huolimatta jatkamme työtä, sillä mikään kriisi
ei saa estää Jumalan työtä.” Näin kirjoittaa
pastori George Saad Libanonista. Samansuuntaisia viestejä olemme saaneet useilta
kontakteiltamme eri puolilta maailmaa.
Moni lähetystyöntekijä on matkustanut
Keniasta kotimaahansa. Meidän kontaktimme Oasis-klinikalla ovat kuitenkin päättäneet jäädä maahan, koska vain paikan päällä
on mahdollista olla apuna vaikeasti sairaille.
Ruokkikaa Nälkäiset ry kiittää kaikkia kontaktejaan antautuneesta ja uhrautuvasta työstä.

käytännön auttaminen on haastavaa, kirjoittaa kontaktimme Anna Kolkatasta.
Kreikassa ihmisiä pyritään auttamaan
kotiinkuljetusten lisäksi Samaria-keskuksessa, missä tarjotaan lämmintä ruokaa kolmesti päivässä. Lämpimän aterian saa tosin
vain harvat, koska paikalla saa olla vain pieni
määrä ruokailijoita.
Ruokatarvikkeiden lisäksi ruoan kuljetus
vaatii nyt lisäkuluja, sillä pakkaustarvikkeet

Moskovassa
keskitytään
nyt auttamaan
vanhuksia.

Pyydämme teitä tukijoita rukoilemaan
kanssamme kaikille kentällä
työskenteleville Jumalan yliluonnollista
suojaa, viisautta ja voimia näissä
ääriolosuhteissa. Kriisitilanteissa hinnat
yleensä nousevat, niin on käynyt nytkin,
mutta me jatkamme yhdessä. Kiitos kun
seisot rinnallamme!
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VIITENUMEROMME MUUTTUVAT.
KÄYTÄTHÄN JATKOSSA UUSIA
VIITENUMEROITA. NE LÖYTYVÄT KIRJEEN
TAKASIVULTA OSOITETIETOJESI YHTEYDESTÄ.

