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Ovi auttaa avautui Myanmarissa
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Myanmarissa taistelut kiihtyvät ja
kansa kärsii
Kaakkois-Aasiassa Kiinan naapurissa sijaitseva
Myanmar (ent. Burma) on 15 miljoonan asukkaan maa. Valtauskonto on buddhalaisuus.
Vainottuja vähemmistöjä ovat muslimi-rohingyot ja kristityt, joita on 5% asukkaista.
Media Suomessakin on informoinut Myanmarin sekasorrosta. Helmikuisessa vallankaappauksessa sotilaat ottivat vallan. Kansa
protestoi ja levottomuudet jatkuvat. Sotilasjuntta ei kaihda kovia otteita, eivätkä lapsetkaan ole olleet turvassa kun protesteja yritetään tukahduttaa. Valitettavasti epävakaissa
oloissa aina siviilit kärsivät. Tilanne on Myanmarissa suistanut ihmiset työttömyyteen ja
köyhyyteen. Lähes sotatilan vallitessa elannon
hankkiminen on haastavaa.
Levottomuuksia on ympäri maata. Koulut
ovat kiinni, samoin pankit. Turvallisuussyistä,
varkauksien pelossa kaupatkin ovat sulkeneet ovensa. Pärjätäkseen kauppiaat ovat
yhteistyöhaluisia humanitaarista työtä tekevien kanssa ja ruokaa onkin ollut riittävästi
meille myytävänä. Jotkut tuotteet ovat loppuneet, mutta toistaiseksi on kuitenkin saatu
vastaavia, varsinkin proteiinia sisältäviä tuot-

Seurakuntalaiset työn touhussa.

Suuri kiitos!

Kristityt rukoilevat rauhaa.

teita hankittua. Yhteistyö on sujunut hyvin.
Yrittäjillä on kova halu tukea kansaa ja he
ovat valmiita tässä tilanteessa kanavoimaan
kaiken mahdollisen avun, ettei kansa kärsisi.
Jatkossa tavaraa on luvattu varastoida meitä
varten, joten lähitulevaisuudessakin meillä on
mahdollisuus jatkaa ruokkimista.
RN on mukana auttamassa World Compassion -järjestön ja 15 paikallisseurakunnan kanssa yhteistyössä Yangonin alueella ja
muutamilla syrjäisemmilläkin seuduilla. Tukea
saavat ovat buddhalaisia, noin 750 perhettä.
Seurakuntalaiset kokoavat perhepaketteja,
joissa ruoan lisäksi on hygieniatarvikkeita.
Lisäksi jokaisesta paketista löytyy ilosanomalehtinen Jeesuksesta, eikä kutsua lähimpään

seurakuntaankaan ole unohdettu. Rukouksemme on, että myanmarilaiset saisivat kokea
Jumalan rakkautta käytännössä ja kääntyisivät elävän Jumalan puoleen.
Olemme iloisia mahdollisuudesta viedä
hätäapua katastrofin keskelle ja kiitollisia
Worlds Compassion -järjestön tuesta saada
apu perille. Katastrofitilanteissa yhteistyö on
arvokasta.

Hätä on suuri. Jo 30 euron lahjoituksella voisimme hankkia viikon ruokatarvikkeet 5–6
henkiselle perheelle. Voisitko sinä ruokkia
perheen tai kaksi? Kun jokainen meistä antaa
jotakin, siitä tulee paljon. Suuri kiitos!
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