Kesäkuu 2020

Hätäapua Intian hirmumyrskyn uhreille

Pariskunta tuhoutuneen kotinsa raunioilla.
Amphan-hirmumyrsky iski 21.5. Intiaan Kolkatan alueelle, missä teemme työtä.
Myrsky oli voimakkain 20 vuoteen. Ensimmäinen hätäapulasti on lähtenyt, mutta kodittomia
ja epätoivoisia on paljon. Lähetäthän lahjasi pian. Kiitos!
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Intia – pandemia-ajan haastavin avustuskohde
Ulkonaliikkumiskielto
Intian hallitus puuttui koronatilanteeseen
järein ottein. Intialaiset istuivat kotona maaliskuusta alkaen täydellisen ulkonaliikkumiskiellon vuoksi useita viikkoja. Ulos ei voinut
mennä kuin sakon tai pahoinpitelyn pelossa.
Köyhät intialaiset ovat päivätyöläisiä, mikä
tarkoittaa sitä, että elleivät he tee jotain työtä
päivittäin, heidän perheellään ei ole tuloja.
Tilanne on edelleen vakava, sillä mahdollisuutta ansaita elantoa ei ollut viikkokausiin.
Viimein toukokuussa tuli lupa liikkua aamulla
7.00–9.00 välillä. Silloin opettajat ja pastorit
vievät kotioville ruokaa tukemme piirissä oleville lapsille. Tilanne kodeissa on surullinen.
Vaikka ennen odotettua kieltoa olimme vieneet koteihin ruokaa kahdeksi viikoksi etukäteen, ruoka oli loppunut, koska ulkonaliikkumiskielto venyi venymistään. Tapasimme perheitä, joissa oltiin oltu pitkään ilman ruokaa.
Epidemian aikana pyrimme mahdollisuuksien
mukaan lisäämään ruoan määrää, jotta koko
perhe saisi syötävää.

Uusia kontakteja
Ruoanjakomatkalla yksi riisipussi hajosi. Opettaja päätti siivota jäljet takaisintulomatkalla.

Siitä on aikaa kun hän viimeksi sai lautasellisen
ruokaa. Onneksi tilanne sinun lahjasi turvin
muuttui.

Viikon ruokapaketti viisihenkiselle perheelle
maksaa 10 euroa.

Tultuaan paikalle vanha mummo keräsi riisinmuruja kadulta, kertoi pesevänsä ja syövänsä
ne. Hän ei ollut viikkoon saanut mitään syödäkseen. Mummo sai oman riisisäkin ja pääsi
tukemme piiriin. Monia uusia, köyhiä koteja
on löydetty ja uusia kontakteja on syntynyt
epidemian aikana. Jumalalla on ihmeellinen
kyky kääntää pahat asiat hyviksi.

Ruoanjako laajentunut
Kolkatan slummissa
Maaliskuun alussa otimme vastuun muutaman uuden katukoulun ruokahuollosta. Katukoulut ovat epävirallisia kouluja, joihin slummin sydämessä asuvat lapset kerääntyvät pari
kertaa viikossa syömään ja samalla oppimaan
elämän perustaitoja. Näillä sanoilla kontaktimme kiittää: ”Kiitän sydämestäni RN-tukijoita. Tiedän, että sana kiitos ei riitä ilmaisemaan syvän kiitollisuutemme määrää, mutta
tietäkää, että arvostamme suuresti anteliaisuuttanne. Taloudellinen tukenne mahdollistaa 50 kaikkein köyhimmän lapsen säännöllisen ruokailun. Ruoanjako aloitettiin välittömästi saatuamme lahjanne. Se tuli suureen
tarpeeseen.”

Vaikeina aikoina ruoka-avun merkitys korostuu. Tilanne on kriittinen nimenomaan lasten kohdalla, koska heille RN-koululounas on
ollut päivän ainut ateria. Tämän hetken tietojen mukaan koulut pysyvät Intiassa kiinni
ainakin kesäkuun puoliväliin asti. Sinun lahjasi
turvin viemme aamuisin lapsiperheille ruokaa, lähellä asuvat voivat hakea kuivamuonaa
koululta.

Tämä perhe ei ollut syönyt kolmeen päivään.
Koska sinä autat, he saavat nyt viikoittaista
apua.

Jeesus tietää ja Jeesus näkee
erityisesti ne, joilla on särjetty
sydän. Hän rakastaa epätoivoisessa
tilanteessa olevia ja niin teemme
mekin. Pyrimme tekemään
kaikkemme osoittaaksemme
Jumalan rakkautta ahdistuneille.
Kiitos, että haluat olla mukana.
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VIITENUMEROMME MUUTTUVAT.
KÄYTÄTHÄN JATKOSSA UUSIA
VIITENUMEROITA. NE LÖYTYVÄT KIRJEEN
TAKASIVULTA OSOITETIETOJESI YHTEYDESTÄ.

