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"Meidän tulisi tarjota pakolaisille valoa ja lämpöä"

Avaa selaimessa

Hyvää
naistenpäivää!
Pakolaiset liikuttuivat
presidentti Tarja Halosen
vierailusta
”Kun kahdeksanvuotias pakolaistyttö pääsee
pelaamaan jalkapalloa pakolaisleirissä ja
huomaa olevansa yhtä hyvä kuin veljensä,
niin mikä merkitys sillä onkaan tuon tytön
itsetuntoon”, presidentti Tarja Halonen pohti
jalkapallokentällä Jordanian Za'atarin leirillä.
Lue lisää >

Lahjoita naistenpäivänä
8.3. ja edistä nuorten
opiskelua!
Anna tänä vuonna sinulle tärkeälle naiselle
merkityksellinen lahja, joka tuottaa
moninkertaista iloa: lahjoita
Ammattikoulutus nuorelle kehitysmaassa!
Opiskelu on tehokas tapa nousta ylös
köyhyyden kierteestä ja se antaa hyvät
valmiudet oman toimeentulon tienaamiseen.
Lahjoita nuorelle Ammattikoulutus! >

"Turvapaikanhakijalle on
tärkeää näyttää, että
täällä on ihmisyyttä"
Mitä tapahtuu, kun suomen kielen oppijat
viedään kirjastoon? Ihmettelyä, iloa ja
kirjapinojen lainaamista! KUA:n Opettajat
ilman rajoja -verkoston kieliryhmä vieraili
kirjastossa ja pääsi kokeilemaan
kirjastosanastoa käytännössä.
Lue lisää >

Nälkä lietsoo väkivaltaa
Etelä-Sudanissa
”Etelä-Sudanissa sanotaan, että aseita on
enemmän kuin ruokaa, mikä on vaarallinen
yhdistelmä." Etelä-Sudanissa on kaikki
mahdollisuudet tuottaa omavaraisesti
monipuolista ruokaa. Ensin maahan täytyy
kuitenkin saada rauha.
Lue lisää >

Naistenryhmä muutti
Jenniferin elämän
Ugandalainen Jennifer tuli raskaaksi 16vuotiaana, ja jäi pian sen jälkeen orvoksi.
Onneksi Jenniferin isoäiti kuului Naisten
Pankin tukemaan naisryhmään, ja sai myös
Jenniferin liittymään siihen. Nyt Jennifer
tekee uutterasti töitä tarjotakseen
koulutuksen pojalleen, ja ostaakseen hänelle
ja pojalleen oman talon. Ilman isoäitiä ja
naistenryhmää Jenniferin tarina olisi voinut
olla todella synkkä.

Tehdään jokaisesta päivästä
naistenpäivä. ❤️ Anna naiselle Ammatti!
>

Koulutus ei voi odottaa
Sodan runtelemilla syrjäseuduilla EteläSudanissa on lapsia, jotka ovat olleet lähes
kaksi vuotta poissa koulusta. Kirkon
Ulkomaanapu on rakennuttanut heille
oppimistiloja ja tuonut kanootteja, jotta
lapset pääsevät kouluun myös toiselta
puolen jokea. Nyt oppimisen riemu on
sanoinkuvaamaton!
Katso video tästä! >

Kiitollisuus sai ryhtymään
kuukausilahjoittajaksi
Juho Kalliokoski on ylpeä Kirkon
Ulkomaanavun kuukausilahjoittaja. "Miksi
minulla olisi oikeus elää yltäkylläisyydessä,
johon kaikilla ei ole varaa?"
Lue lisää >

Auta hädässä – liity
kuukausilahjoittajaksi!
Kirkon Ulkomaanavun seinäkalenterissa
poseeraa eteläsudanilainen Martha, joka
joutui pakenemaan kotinsa väkivaltaisuuksia
Mingkamaniin. Siellä hän pääsi vihdoin
opiskelemaan Kirkon Ulkomaanavun
rakentamaan kouluun.
Etelä-Sudanissa on valtava tarve avulle.
Auta ruokapulan ja sodan jalkoihin jääneitä
ja liity kuukausilahjoittajaksi! Samalla saat

Kirkon Ulkomaanavun seinäkalenterin kotiin
kannettuna.
Liity kuukausilahjoittajaksi nyt! >
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