Helmikuu 2021

Projektimme Haitilla voi hyvin!

Ruoka syödään innolla ja yhteispelillä.

info@ruokkikaanalkaiset.fi • ruokkikaanalkaiset.fi
Lindforsinkatu 2 (2.krs) • 33720 Tampere • 045 319 5533

Ruokkikaa Nälkäiset lähti vuosi sitten mukaan
auttamaan haitilaisia yhdessä Apua Haitille
-järjestön kanssa. Työ on kantanut hyvää
hedelmää. Ruokaa jaettiin alkuvuonna 2020
Timonetten kylässä ja heinäkuun alusta
alkaen myös Mouin lähikylän lapset ja nuoret
ovat saaneet lisäruokaa.
Tällä hetkellä Timonetten kylässä jakelu on
kahdesti viikossa ja Saint Marcin slummissa
perjantaisin sekä Mouin rantakaupungissa
päivittäin. Yhteensä noin 300 lasta saa syötävää. Myös köyhimmistä köyhimmät kyläläiset
ovat saaneet hakea kokkien valmistamaa herkullista ruokaa nälkäänsä.

Kontaktihenkilön Jerryn raportti:
Kouluprojekti:
On suuri etuoikeus auttaa vaikeaan tilanteeseen joutuneita perheitä. Vanhemmat ovat
äärettömän kiitollisia avusta. He tulevat paikalle lastensa lautaset mukanaan. Joka kerta
sydäntäni koskettaa kun näen lasten rauhallisina istuvan lattialla odottavan ruoka-annostaan. Mukana on myös orpoja. Heidän lautasensa tuo joko naapuri, setä tai täti. Nämä
lapset eivät aina tiedä milloin saavat seuraavan ateriansa, mutta säännöllinen RN-ruoka
rauhoittaa hetkeksi niin heidän mielensä kuin
vatsansakin. Keväällä koulut olivat kiinni,
mutta paikallinen seurakunta avasi ovensa ja
olemme voineet jakaa ruokaa säännöllisesti.

Ruokaa on valmistettu yhteensä 700 vangille ja
vanginvartijalle.

Päivän paras hetki on ruokahetki.

Lapset voivat hyvin. Pyrimme tarjoamaan
kunnon annokset terveellistä ja herkullista
ruokaa. Ruokalistalla on riisiä ja papuja salamikastikkeella, tai kalaa lohikastikkeella.
Ruoan hinta on nousussa ja muutaman kerran olemme joutuneet turvautumaan makaroniin. Näinä päivinä mukana on ollut broilerileipä. Aina ruoka ei ole riittänyt kahteen
annokseen, mutta siitä huolimatta ympärilläni pyörii onnellisia ihmisiä. Kokoonnumme
syömään yhdessä, mutta vierailupäivän ohjelmaan kuuluu aina myös opiskelua. Lasten
kanssa tutkitaan Raamatun kertomuksia ja
englannin kieltä opetellaan joka kerta.
Vankilaprojekti:
Viime vuonna järjestimme Saint Marcin kaupungin vankilassa muutaman ruokajaon. Niin
ruoka kuin evankeliumikin otettiin kiitollisuudella vastaan. Kuultuamme surullisia uutisia
vankien terveydentilasta, ruokajakoa päätettiin jatkaa vuonna 2021 kuukausittain. Olosuhteet vankiloissa ovat hyvin karut. Yhdessä

Pitkään odotettu vankilan ruokakuorma lähdössä.

pienessä muutamalle vangille tarkoitetussa
sellissä on noin 40 vankia lattiamajoituksessa
ilman ainuttakaan huonekalua. Ruokaa on
vangeille tarjolla vain muutaman kerran viikossa.
Jokaiselle vangille annetaan RN-aterian
yhteydessä kullekin vierailulle erikseen suun-

niteltu kirjoitus, joka kertoo Jeesuksen voimasta pelastaa, auttaa ja lohduttaa. Viime
vuoden lopulla saimme hankittua myös kovaäänisen, jolla voimme aterian jälkeen julistaa
evankeliumia kaikille vangeille ja vartijoille.
RN-ruoan hankinnasta, valmistuksesta ja kuljetuksesta vastaa paikallinen seurakunta.

Kiitos kun olet mukana.
Lahjasi on korvaamattoman
arvokas haitilaisille.
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