Toukokuu 2021

Nyt ruokimme orpoja Nepalissa

Vasta taivaassa
ymmärrämme
yhteistyömme
todellisen arvon,
mutta jo nyt ruokaapu ja evankeliumi
muuttavat tuhansien
ihmisten elämän.
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Faktaa:
– Nepal on yksi maailman vähiten
kehittyneitä maita
– Eriarvoisuus eri kansanryhmien
välillä on suuri
– Ruoasta ja puhtaasta juomavedestä
on pula
– Tulvia ja maanvyöryjä tapahtuu
vuosittain, myös maanjäristyksiä on
odotettavissa
Herkutteluhetki meneillään.

Nyt he ovat turvassa ja pääsivät kouluun.

Esittelyssä uusi orpolapsiprojekti
Maaliskuusta 2021 alkoi tuki orpolapsille Nepalissa. Kysymyksessä on aivan uusi
pieni orpokoti Katmandussa. Huolehdimme
Tamang-heimoon kuuluvien pienten orpojen ruokahuollosta. Heitä on kymmenkunta
ja he osaavat olla kilttejä ja kiitollisia, kuvailee paikallinen ”orpokodin isä” Sekke. Lisäksi
avun piirissä on syrjäseudun koululaisia, jotka
kamppailevat ruokapulan kanssa.
Meillä on tapana aloittaa uusi työ pienesti.
Kun yhteistyö osoittautuu toimivaksi, työtä
voidaan vähitellen alkaa kasvattaa. Näin työ
rakentuu varmalle pohjalle ja luottamus sekä
toimintatavat kontaktihenkilöiden kanssa saa
rauhassa kehittyä. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja työ kantaa hyvää hedelmää. Orpokoti Nepalissa on uusi, pieni alku, mutta
emme väheksy pienten alkujen päivää, sillä
jokainen lapsi on Jumalalle rakas ja arvokas.
Ilman sinun tukeasi nämä lapset olisivat heitteillä. Lämmin kiitos avustasi!

Työ laajenee
Jumala on uskollinen. Lahjoitusvarat kasvavat
ja olemme pystyneet viime kuukausina kanavoimaan apua useisiin katastrofikohteisiin
mm Irakiin, Libanoniin ja Myanmariin. Uusiakin projekteja on suunnitteilla ja ehditty aloittaa. Haluamme tässä kiittää kaikkia jo vuosia meitä uskollisesti tukeneita ja myös uusia

Orvon onni on oma sänky.

tukijoita lahjoistanne. Te mahdollistatte pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen työn hädänalaisten hyväksi.

Miten avustuskohteet valitaan?
Tarpeet ovat rajattomat, hädänalaisia on joka
puolella maailmaa Afrikassa, Aasiassa, Amerikassa ja Euroopassakin. Kohteita valittaessa
luotettava kontakti kohdemaassa on meille
kaikkein tärkeimmällä sijalla. Näin taataan
köyhissä maissa, epävakaissakin olosuhteissa
varojen oikea käyttö sekä avun perillemeno
niille, jotka ruokaa kaikkein eniten tarvitsevat.

Kiitos kun autat hädänalaisia
Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön
kautta!
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