Joulukuu 2020

Toivotamme Sinulle Levollista Joulun Aikaa,
Taivaan Isän Siunaavaa Läsnäoloa ja
Hyvää yhteistyövuotta 2021!

Charles ei pärjäisi ilman ulkopuolista apua.
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Rahoittamalla koululounaita
tuemme lasten koulutusta

Tässä kodissa sinun pieneltä tuntuva tukesi on suuri apu Charlesille.

Charles asuu syvällä Kenian rannikon slummissa yhdessä 1-vuotiaan veljensä kanssa.
Hänen tätinsä yrittää huolehtia heistä. Se on
tosin vaikeaa, koska tädin pitää kierrellä päivät ympäri slummeja ja myydä pähkinöitä
ansaitakseen ruokarahaa.
Charlesin päivittäinen tehtävä on hakea
vettä. Kaivo on kahden kilometrin päässä ja
hän kävelee joka päivä useita vedenhakureissuja. Kun joutuu jo pienestä pitäen pärjää-

mään yksin ja huolehtimaan veljestäkin, se on
raskas taakka lapselle. Onneksi tieto Charlesin tilanteesta kiiri kristilliselle koululle ja hän
pääsi Mikindaniin esikouluun. Charlesista tuli
ihan oikea koululainen reilu vuosi sitten ja
hän on saanut koulupäivinä terveellisen lounaan. Veljeksistä pidetään huolta ja niinkuin
kuvasta näet RN-ruokaa viedään heille säännöllisesti myös kotiin. Täti ja naapurit auttavat
ruoanlaitossa.

Charlesin
elämäntilanne
koskettaaa varmasti meitä
jokaista. Näissä olosuhteissa
on haasteellista elää ja pysyä
terveenä, mutta onneksi sinä
autat häntä selviytymään.
Charles edustaa niitä lapsia, jotka eivät selviäisi ilman
ulkopuolisten apua. Juuri
näitä kaikkein haavoittuvimpia Ruokkikaa Nälkäiset
haluaa auttaa.

Patjoja ja puhtautta
Korona-epidemia on iskenyt Keniaan voimalla. Viime
kuukausina ruoan lisäksi
olemme jakaneet saippuaa,
jotta ihmisillä olisi mahdollisuus pitää kädet puhtaina ja
pysyä terveenä. Myös patjoja
jaamme niille, jotka nukkuvat
maalattialla.

Paras joululahja köyhälle lapselle on
ruokalahja. Sinun tukesi on Charlesille ja
hänen luokkakavereilleen korvaamaton
tuki. SUURKIITOS!
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