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Tervehdys manolaiset ja aurinkoista syksyn alkua!

Pieni poika menetti kertarysäyksellä lähes kaiken.
Sateet saivat maan liikkeelle ja vuoristoisella
alueella kivi iskeytyi hataraan taloon; isä, äiti,
isoäiti ja yksi vanhempi sisarus kuolivat. Vain
poika ja hänen kaksi siskoaan säilyivät hengissä.
Ainakin yksi heistä on loukkaantunut ja
sairaalahoidossa. Samassa kylässä vesi huuhtoi
lähellä rantaa sijainneen talon virtaan. Yhdessä
hetkessä kylässä kuoli ainakin seitsemän ihmistä,
yksi katosi virtaan ja lukuisia muita on
loukkaantunut.
Avun saaminen kylään oli vaikeaa, vaikka matkaa
Katmandusta on linnuntietä vain parisataa
kilometriä. ”Matka vei 10 tuntia”, kertoi Manon
nepalilainen yhteyshenkilö Esther Thapa.
Mutkaiset vuoristotiet ovat kapeita ja
huonokuntoisia ja monin paikoin sateiden
kuluttamia. ”Pieni poika asuu nyt setänsä luona,
mutta on epävarmaa, pystyykö köyhä mies
pitämään huolta kolmesta sukulaislapsestaan”.

Surullinen tarina ei ole harvinainen Nepalissa. Voiko Mano auttaa tulvan uhreja, tätä pientä poikaa
ja hänen sisaruksiansa? Emme tiedä vielä.
Nepal kuten moni muukin kehitysmaa, toimii paljolti käteisen rahan varassa. Pankkeja on vain
isommissa kaupungeissa eikä läheskään kaikilla ole edes pankkitiliä. Postin kulku etenkin
maaseudulle on epävarmaa. Raha onkin yleensä toimitettava käteisenä avustuskohteeseen.
* * * * * * * * * *
On minulla iloisiakin kuulumisia kerrottavana!
Mano on tukenut vanhimpia lapsiaan jo yli
kymmenen vuotta. Muutama vuosi sitten yksi
tytöistä, Kabita (kuvassa vas., Esther oik.) päätti
peruskoulun ja aloitti sairaanhoitajan opinnot.

Nyt kaksi muuta tyttöä seuraa häntä. Manon tarjoama apu ei muuta koko maailmaa, mutta se on
parantanut ratkaisevasti näiden tyttöjen tulevaisuutta. Kaikkiaan Mano on mukana lähes 50 lapsen
ja nuoren elämässä ja koulunkäynnissä!
* * * * * * * * * *
Pari sanaa viime vuoden avustustoiminnasta. Lähetimme Nepaliin kaikkiaan 19 000 euroa, joka on
Manon historian suurin avustus! Lämmin kiitos Teille kaikille. Manon jäsenmaksuista kertyi 3375
euroa, lahjoituksia saatiin 4707 euroa ja joululahjakauppa tuotti 1951 euroa. Yhdentoista naisen
joukko keräsi huomattavan summan (www.kapua.fi/oma) ja keräyksen periaatekin oli huikea;
jokainen matkalle lähtijä keräsi lähipiiristään varoja hyväntekeväisyyteen Manon kautta
välitettäväksi Nepaliin. Naiset maksoivat itse matkansa ja varusteensa, hikoilivat ja puuskuttivat
vuorilla Nepalissa - ja saivat kokoon yli 25 000 euroa!
Varoilla maksettiin 44 lapsen koulunkäyntiä, vaatetusta ja arkipäivän välttämättömyyksiä kuten
vaatetusta. Koska viime vuoden varainkeruu tuotti poikkeuksellisen paljon, osa keräysvaroista
välitetään Nepaliin tänä vuonna.
* * * * * * * * * *
Lähdemme Mikon kanssa Nepaliin lokakuussa (omalla kustannuksella kuten aina,
täsmennettäköön tässä yhteydessä). Tapaamme Estherin ja pohdimme yhdessä, mikä olisi paras
tapa auttaa maanvyörymän vuoksi orvoksi jäänyttä pikku poikaa ja hänen sisaruksiaan. Tapaamme
myös muita Manon lapsia ja jo ammattikoulutuksessa olevia tyttöjä. Seuraavassa jäsenkirjeessä
kerron tuoreita kuulumisia Nepalista!
* * * * * * * * * *
Marraskuussa (päivämäärä ei vielä tiedossa) järjestetään ”Mano-treffit” eli vapaamuotoinen
tilaisuus, jossa voimme tutustua ja tavata toisiamme. Tuomme mukanamme myös kuulumiset
Nepalista. Toivottavasti meillä on näyttää uusia kuvia lapsista ja kenties videopätkiäkin. Paikka on
luultavasti tuttu nepalilainen ravintola Satkar Helsingissä Tennispalatsin vieressä.
Marraskuun lopulla avataan Manon joululahjakauppa. Virtuaaliset lahjat tuottavat iloa niin lahjan
antajalle kuin saajallekin mutta ennen kaikkea hyvää Nepaliin lapsille!
Hyvää ja aurinkoista syksyä kaikille ja tapaamisiin marraskuussa Mano-treffeillä!
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