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RN är redo att hjälpa i Afghanistan
Talibanerna har fått makten nu och risken för våld mot kristna växer
hela tiden. Många kristna har lämnat sina hem och flytt ”under
jorden” till säkerhet till små bergsbyar. Vår styrelsemedlem
Ville Männistö har bott i Afghanistan under många års tid.
Genom hans lokala kontakter, nätverk av hemgrupper, når vi snabbt
och säkerhet de behövande.
Vi känner till just nu 150 familjer som behöver hjälp.
Det kostar 200 € i månaden att hjälpa en familj på ca 10 personer.
Varje gåva är nu otroligt värdefull. Vi ber dig att vara med och
hjälpa dina syskon i tron så att de kan klara sig mittibland all hat och
våldsamheter. Referens för Afghanistan är 4242. Ett hjärtligt tack för
din gåva på förhand! Vi kommer att berätta mera om vårt fältarbete
i Afghanistan i våra kommande informationsbrev.
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Indien – ett folk som drabbats hårt av corona
Vårt långsiktiga samarbete
ger resultat
RNs styrelse har beslutat att rikta tilläggsstöd till Indien och vi kan berätta att många
extra penninggåvor har skickats dit under det
senaste året. Tack för ditt samarbete! Situationens allvar tvingar oss att fortsätta med
ännu större gåvor framöver.
Vi har stöttat de allra fattigaste barnen i
Indien tillsammans med IndianChildren i över
10 års tid. Den låga prisnivån i landet har varit
till stor hjälp. Indiska barn älskar ägg, och
för 5 € kan vi köpa 60 ägg. Varm, hälsosam
måltid kostar endast 45 cent. Vi kan mätta
väldigt många flera barn i Indien för samma
summa som t ex i Africa.

I Indien hjälper vi genom att bekosta skolluncher. Ca 600 barn har fått smaka normalt
liv istället för livet i slummen. En dag i den
trygga kristna skolans atmosfär ger de minsta
kraft att orka fortsätta i de hårda omständigheterna i slummen. Ett barn som kan räkna
och läsa har möjlighet att ansöka om studieplats eller arbete. Ljusare framtid har blivit sant. Detta arbete är ett av de mest lyckade arbetsformer vi haft, det bär god frukt
och kommer att fortsätta att göra det. Just
nu äter man skolluncher i Kolkata, Pakur och
Gujarat.

Indien – ett folk som drabbats hårt
av corona
Corona pandemin har drabbat Indien hårt
i snart två års tid. Det folkrika landet har
stora svårigheter, och samhället har tvingats
att stänga flera gånger. Inte ens vi har kunnat mätta alla de barn som inkluderas inom
vår mathjälp under hela pandemitiden, men
i mån av möjlighet har vi fört mat till hemmen. Situationen är fortsättningsvis mycket
utmanande.
Vi har under de senaste veckorna fått oroande meddelanden från olika lokala pastorer.
Ropen på hjälp är hjärtskärande, situationen
har slitits ur händerna. Pastor Mondal skriver:
”Vi har 140 familjer i vår församling som inte
har mat för dagen. Församlingen är belägen
på ett slum område, där man skaffar levebröd
genom att samla tomma plastflaskor för försäljning, kvinnor arbetar ofta som städerskor
i hemmen. Många har förlorat sina arbeten
och insjuknat i corona. Situationen i dessa
familjer är så dålig, att barnen inte orkar gå i
skola. Vi har planerat att samla ihop baspaket
för dessa familjer; ris, bönor, olja, lök, potatis,
kex, grönsaker och lite kryddor. Kan ni snälla
hjälpa oss?”

Tack för din hjälp till dessa
sköra småbarn i Indien!
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