Tammikuu 2021

Tuki vainotuille jezideille Irakissa jatkuu

Vuonna 2020 pystyimme auttamaan eri puolilla maailmaa suurempaa määrää hädänalaisia kuin
koskaan aikaisemmin. Nöyrä kiitos jokaisesta lahjasta. Jatketaan ystävät yhdessä. Köyhät kun ovat
aina keskuudessamme. Anteliaisuutesi ei jää Jumalalta huomaamatta.
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Irakin vainotuille jezideille apua
Taustaa
Jezidit ovat Pohjois-Irakissa asuva vainottu
vähemmistökansa. ISIS hyökkäsi vuoristoalueelle Sinjariin, jezidien kotiseudulle vuonna
2014. Miehiä tapettiin, naisia otettiin seksiorjiksi ja koko alue tuhottiin. YK julisti tapahtumat jezidiväestön kansanmurhaksi. Sodan
jaloissa perheet rantautuivat Kurdistaniin
Pohjois-Irakin pakolaisleireille.

Tilanne nyt
Olemme vuosia ruokkineet Irakissa entisiä
ISISin seksiorjia lapsineen ja v. 2019 apu laajeni lisäksi Kurdistanin pakolaisleireille ajautuneiden jezidiperheiden pariin. Enemmistö
perheistä koostuu äideistä ja suuresta lapsijoukosta. Miehet ja veljet tapettiin, eikä heitä
ole enää hankkimassa perheille toimeentuloa.

Suurperheen äidin on mahdotonta mennä
töihin, sillä hän pitää huolta lapsistaan. Ruoka-apu on ollutkin sodan jälkeen korvaamatonta. RN jakaa edelleen ruokaa vuonna 2021
Kurdistanin pakolaisleirin teltoissa asuville
perheille. Hankimme heille proteiinipitoista,
terveellistä ruokaa. Yksi suuren perheen ruokapaketti kuukaudeksi maksaa n. 40 euroa.

Kanaprojekti
Viime aikoina monet jezidiperheet ovat alkaneet palata takaisin kotiseudulleen Sinjarin
rauniokyliin. Tuhotulta alueelta on löytynyt
pala maata tai pieni piha. Olemmekin aloittamassa alkukeväästä 2021 Sinjarissa kanaprojektin, jonka uskomme olevan köyhille suureksi avuksi. Alkumetreillä ostamme perheille
useita kanoja ja yhden kukon. Tämä maksaa
noin 80 euroa/perhe.
Pian pihalla juoksentelee paljon tipuja,
kananmunia saadaan ruokapöytään päivittäin ja lähitulevaisuudessa ruoka-annokseen
kuuluu myös kanan lihaa. Tämä on pitkäkestoinen apu ja auttaa perheitä olemaan omavaraisempia. Uskomme kanaprojektin olevan
hyödyllinen keino perheiden auttamiseksi,
kun he rakentavat uutta tulevaisuutta kotiseudulla.

Mitä enemmän saamme kootuksi varoja,
sitä useamman perheen pihassa tepastelee
kanaperhe.
Voisitko sinä harkita yhden kanan tai kanaperheen kustantamista? Jokainen lahja on
arvokas!

Kiitollisena viime vuodesta ja
toiveikkain odotuksin kohti
uutta vuotta 2021.

”Siunattu se, jolla on hyvä
sydän, hän antaa leivästään
tarvitsevalle.” (Snl 22:9)
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