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Matongossa siirrytään internet aikaan
Matongossa ollaan siirtymässä uudelle
aikakaudelle, ja oppilaitokselle rakennetaan
nettiyhteys. Internetin käyttöönottamisen
tarve on toki tunnistettu jo vuosia sitten,
mutta sen toteuttamiseen tarvittavat varat
ovat puuttuneet. Vuoden 2014 aikana tehtiin
valmistelutyötä ja sovittiin yhteistyöstä
kirkon ja lähetysjärjestöjen kesken.
Lähetysjärjestöjen ja Evankelisen
opettajaliiton sekä yksityisten ystävien tuki
mahdollistaa hankkeen toteutumisen, mutta
myös paikallinen panos on tarpeen.
Varsinainen projekti toteutetaan vaiheistetusti siten, että ensin rakennetaan jatkuva internetyhteys sekä
toteutetaan Neema Collegen paikallisverkko, johon kaikki nykyiset tietokoneet yhdistetään. Seuraavassa
vaiheessa on tarkoituksena korvata vanhat tietokoneet uusilla ja laajentaa tietoteknikan opetusta Collegessa
osana sekä opettajien että teologien koulutusta.
Kuvassa projektin käynnistyspalaveri, jossa sovittiin toteutusvaiheen etenemisestä, työnjaosta, aikatauluista
sekä muista käytännön järjestelyistä. Palaveriin osalllistuivat toimittajan asiantuntijat sekä Neema Collegen
edustajat. Nyt vain tosi toimiin, lapiot kouraan ja kaapelia vetämään, elokuussa pitäisi netin olla käytössä!
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Itä-Afrikkalaista kansainvälisyyttä
Matongon teologisessa collegessa opiskelee kaksi
vuosiluokkaa tulevia diakonissoja. Ensimmäisen
vuosikurssin ryhmäkoko on 12 opiskelijaa, toisen
yhdeksän. Vaikka ryhmät eivät ole suuria niihin
mahtuu hyvin erilaisia taustoja. Mukana on nuoria
naisia Etelä-Sudanista ja Tansaniasta. Kenialaisten
joukossa on opiskelijoita lähiseudun Kisii- ja Luoheimoista ja kauempaa Maasai- ja Samburu-alueilta.
Kaikilla on yhteinen halu palvella Kristuksen kirkkoa
pitämällä huolta heikko-osaisista.
Opetuskieli on englanti mutta opiskelijoiden tehdessä
keskenään ryhmätöitä vaihtuu kieleksi usein swahili.
Monelle se on englantia sujuvampi ja sitä ymmärtävät
kaikki kotiseudustaan tai heimokielestään huolimatta.
Myös yhteinen usko yhdistää. Kuvassa
opetusaiheena on Luukkaan evankeliumi, johon
opettajallakin on ilo perehtyä yhdessä näiden nuorten
naisten kanssa!

Opiskelijasta työntekijäksi
Oman talon kasvatteja on töissä
Matongon opettaja collegessa.
Kuvassa taloustoimistossa
työskentelevä Gladys Mwabora,
kolmen lapsen pirteä äiti, joka
perehtyy työnsä ohella varhaiskasvatukseen.
Oikealla Dancun Yogoh, joka hoitaa
tehokkaasti vararehtorin tehtäviä
oman opetustyönsä ohella ja on myös
itse jatko-opiskelija. Molemmat
tekevät työtä sekä sisulla että
sydämellä!
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Veljen vartijoita
Väestönkasvu on Keniassa voimakasta ja ihmisen
arvostus on paljon sidoksissa perheen kokoon.
Isoa lapsilukua pidetään ihanteena ja vanhuuden
turvana. Kuvassa on tuttu näky kävelypolkumme
varrelta. On hyvin tyypillistä, että vähän
vanhemmat lapset pitävät huolta nuoremmista
sisaruksistaan. Isät ja äidit ovat monesti pellolla
tai myymässä markkinoilla tuotteitaan.
Isovanhemmilla on perheissä tärkeä rooli.
Ulkoiluttaessamme koiria kylän lapset ovat
ihmeissään. Välillä he kyselevät onko
talutushihnassa lehmä? Iko ngombe? Meidän
koiramme kun ovat isokokoisia turvakoiria.
"Älkää siitä murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö. Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat;
teidän Isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken
tämän” (Luuk. 12:29-31).
Rukousaiheita:





Pyydämme siunausta kesän evankeliumijuhlille
Pyydämme kummeja uusille teologi- ja opettajaopiskelijoille
Kiitämme kaikista esirukoilijoistamme
Kiitämme tulevasta kesälomasta ja mahdollisuudesta tavata ystäviä

Ensi kesän evankeliumijuhlien ohjelma 26-28.6.2015 löytyy osoitteesta www.evankeliumijuhla.fi
Infotilaisuudet:
Orpoprojektista lisää kuulumisia Sastamalassa: Ammattikoulun pieni auditorio, La 27.6.2015 klo 16.30 – 17.45.
Matongon teologisesta ja opettajakoulutuksesta lisää kuulumisia: lähetyskahvila, La 27.6.2015 klo 16.30.
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