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RN valmiina auttamaan Afganistanissa
Talibanit ovat nyt vallassa Afganistanissa ja väkivallan riski
kristittyjä kohtaan kasvaa. Kristityt ovat jättäneet kotinsa ja
paenneet pieniin vuoristokyliin turvaan. Hallituksemme jäsen
Ville Männistö asui useita vuosia Afganistanissa. Hänen
kontaktiensa, mittavien paikallisten kotiryhmäverkostojensa kautta
saavutamme nopeasti apua tarvitsevia.
Tiedossa on 150 perheen välitön avuntarve. Yhden perheen, johon
kuuluu keskimäärin 10 jäsentä, kuukauden tuki maksaa 200 eur.
Nyt jokainen lahja on äärettömän arvokas. Autathan uskon sisaria ja
veljiä selviytymään vihan ja väkivaltaisuuksien keskellä.
Afganistan viite 4242. Sydämellinen kiitos jo etukäteen lahjastasi!
Tulevissa uutiskirjeissä kerromme lisää kenttätyöstä Afganistanissa.
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INTIA – Koronan runtelema kansa
Pitkä yhteistyö tuo tuloksia
RN-hallitus päätti kohdistaa lisätukea Intiaan
ja voimmekin kertoa, että useita ylimääräisiä rahalähetyksiä on lähtenyt sinne viimeisen
vuoden aikana. Kiitos yhteistyöstäsi! Tilanteen vakavuus vaatii meitä jatkamaan vielä
mittavammin lahjoituksin.
Olemme tukeneet intialaisia köyhimmistä
köyhimpiä lapsia yli 10 vuoden ajan yhteistyössä IndianChildren säätion kanssa. Intian
alhainen hintataso on suuri apu. Esimerkiksi
lasten suurta herkkua, kananmunia, saamme
5 eurolla yli 60 kappaletta. Lämmin, terveellinen ateria maksaa vain 45 centtiä. Voimme
ruokkia samalla summalla Intiassa tuntuvasti

suurempia lapsimääriä kuin esimerkiksi Afrikassa.
Autamme Intiassa rahoittamalla koulu
lounaita. Noin 600 lasta on saanut maistaa normaalia elämää slummielämän sijaan.
Päivä turvallisessa kristillisen koulun ilmapiirissä antaa pienille voimaa jaksaa slummin
ankarissa olosuhteissa. Luku- ja kirjoitustaitoisen lapsen on mahdollista hakea opiskelu
– tai työpaikkaa. Valoisammasta tulevaisuudesta on tullut totta. Tämä on yksi Ruokkikaa Nälkäisten onnistuneimpia työmuotoja,
joka kantaa hyvää hedelmää ja jatkuu edelleen. Paraikaa RN-koululounaita syödään Kolkatassa, Pakurissa ja Gujaratissa.

Intia – koronan runtelema kansa
Koronapandemia on runnellut Intiaa kohta
kaksi vuotta. Väkirikas maa on suurissa vaikeuksissa ja yhteiskunta on jouduttu sulkemaan useita kertoja. Mekään emme ole pystyneet ruokkimaan kaikkia ruoka-apumme
piirissä olevia lapsia koko pandemian ajan,
mutta ruokaa on mahdollisuuksien mukaan
viety koteihin. Tilanne on hyvin haasteellinen
edelleen.
Viime viikkoina olemme saaneet huolestuttavia viestejä muutamilta paikallisilta pastoreilta. Avunpyynnöt ovat sydäntäsärkeviä, koska tilanne Intiassa on ryöstäytynyt
käsistä. Pastori Mondal kirjoittaa: ”Seurakunnassamme on 140 perhettä, joilla ei ole
ruokaa. Seurakunta sijaitsee slummialueella,
missä elantoa hankitaan keräämällä tyhjiä
muovipulloja myytäväksi, naiset työskentelevät usein kotisiivojina. Monet ovat menettäneet työnsä ja sairastuneet koronaan. Tilanne
näissä perheissä on niin huono, että lapset
eivät jaksa enää käydä koulua. Olemme suunnitelleet koota perheille perusruokapaketteja;
riisiä, papuja, öljyä, sipulia, perunoita, kekseja, vihanneksia ja hieman mausteitakin. Voisitteko auttaa meitä?”

Kiitos avustasi pienille,
hauraille intialaislapsille!
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