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Al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa asuu yli 70 000 ihmistä,
jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan sodan jaloista.
Yli puolet heistä on lapsia. Olot leirillä ovat vaikeat. Monet
asukkaista ovat sairaita, kuumuus on tukahduttavaa ja
vedestä on pulaa. Punainen Risti jakaa leirin asukkaille
ruokaa ja puhdasta vettä.
Yksi veden hakijoista, 5-vuotias poika, kantaa kahta melkein
itsensä kokoista vesikanisteria perheensä teltalle. Pikkusisko
seuraa perässä.
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”Siskoni on niin pieni, ettei hän pysty kantamaan isoja
vesikanistereita kuten minä. Mutta hän viihdyttää minua
matkalla täyttämään niitä”, poika kertoo.
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Jokainen meistä kaipaa joskus apua. Jos avaimet jäävät
kotiin tai puhelin katoaa, ystävä tai vaikka naapuri voi
auttaa. On helpottavaa tietää, että kaikesta ei tarvitse
selvitä yksin. Eteen voi tulla myös isompia ongelmia.
Voi esimerkiksi sairastua vakavasti, jolloin saa hoitoa
sairaalassa.
Meillä täällä Suomessa asiat ovat enimmäkseen hyvin. On
katto pään päällä ja riittävästi ruokaa ja juomaa. Kaikkialla
maailmassa tilanne ei ole yhtä hyvä. On paikkoja, joissa
myrskyt tai sodat ovat hajottaneet kaiken ja ihmiset ovat
joutuneet lähtemään kodeistaan. Heillä on pulaa puhtaasta
vedestä, ruoasta ja lääkkeistä.

suuri joukko ihmisiä, joilla asiat eivät ole yhtä hyvin. Jos
puhdasta vettä ei ole saatavilla, he joutuvat juomaan likaista
vettä, mikä aiheuttaa vakavia sairauksia. Puhtaan veden
puute tappaa maailmalla keskimäärin 33 lasta joka tunti.
Punainen Risti auttaa viemällä puhdasta vettä kriisialueille ja
rakentamalla kaivoja ja vesiputkia sellaisiin paikkoihin, joissa
ei ole vesijohtoverkkoa.
Punainen Risti auttaa myös suomalaisia. Jos vaikka jonkun
koti palaa, Punaisen Ristin vapaaehtoiset tulevat auttamaan
ja hankkivat kotinsa menettäneille ruokaa, vaatteita ja
turvallisen yösijan.
Nälkäpäivänä voimme kaikki osallistua auttamiseen!

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin keräys, jonka kautta
kuka tahansa suomalainen voi osallistua hätää kärsivien
auttamiseen. Lahjoitusten avulla Punainen Risti voi toimia
siellä, missä apua eniten tarvitaan.
Vesi on yksi ihmiselle välttämättömistä perusasioista.
Ilman vettä emme pysy hengissä. Me suomalaiset
olemme tottuneet siihen, että saamme hanasta milloin
vain puhdasta vettä. Mutta eri puolilla maailmaa elää
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Nälkäpäivä-sanoman yhteydessä:
Reddie ja Crossie löytävät tavan auttaa
Kun tulipalo tuhoaa kaiken
Tule kerääjäksi

