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Aidsorpo -projektin lapsia tapaamassa
Kesälomien jälkeen teimme Aidsorpo -projektin
kenttäkierroksen, jonka aikana tapasimme seurakunnissa
hankkeen kaikki lapset ja heidän huoltajansa. Tapaamisten
yhteydessä on lapsia varustettu uuteen lukukauteen
hengellisesti ja aineellisesti. Erityisenä teemana syksyn
kierroksella olivat päihteiden väärinkäyttö, oman elämän
hallinta ja seurustelu. Tarkastelukulmana hyvin
vaikeissakin aiheissa oli Raamatun opetus. Opettajana
toimi pastori Isaiah, joka itse jäi orvoksi 12 vuotiaana ja
tietää millaista on elää ilman vanhempien huolenpitoa.
Vaikka useimmat lapset asuvat pienissä kylissä joissa
mahdollisuudet ovat vaatimattomat, niin kehotimme heitä
tekemään työnsä hyvin, uskomaan unelmiinsa ja rukoilemaan niiden puolesta. Jumalalla on suunnitelma
jokaisen varalle. Kuvassa projektin lapsia Isaiahin opetuksessa.

Remonttia Matongon lastenkodilla
Matongon orpokodin vanhimmassa rakennuksessa
tehtiin kattoremontti heinäkuun lopussa (kuvassa
uusittu katto) saatuamme yllättäen Kenian valtiolta
tukea investointeihin. Orpokodin rakentamiseen
tarvittavat varat on aikanaan kerätty myymällä
pippiripusseja, joista vieläkin kuulee puhuttavan
seurakuntavierailuilla. Orpokodin toiminta on täysin
riippuvainen suomalaisten ystävien tuesta, sillä
Kenian valtiolta ei rahoitusta muutamaa poikkeusta
lukuunottamatta ole saatu.
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Vahvistuksia turvallisuushenkilökuntaan
Keskustelimme keväällä eläinlääkärin kanssa siitä, että
tarvitsemme kaksi koiranpentua, joista meille kasvaisi aikaa
myöten hyvät vahtikoirat. Loman jälkeen saimmekin
yhteydenoton ja kehoituksen lähteä katomaan pentuja. Kun
näimme karvakuonot ensi kerran totesimme, niiden olevan
sopiva vahvistus turvallisuustiimiin. Pennuille annoimme
nimet Simba (Leijona) ja Barack (presidentti Barack
Obaman mukaan, joka vierailli Keniassa samana
viikonloppuna). Pennut ovat hyvätapaisia ja aktiivisia.
Vanhempien vahtikoiriemme Toivon ja Väinön arkeen pennut ovat tuoneet piristystä vaikka hyperaktiivisuuden
puuskan iskiessä kaikkien aikuisten hermot ovatkin koitoksella.

Opiskelemalla eteenpäin
Saamme usein tukipyyntöjä ympäristön asukkailta lasten
koulumaksuihin. Kenian ala-aste ja lukio ovat periaatteessa
ilmaisia, mutta niissäkin vanhemmat maksavat monesta
asiasta erikseen. Kuvassa Peter Onyango mukanaan kolme
kuudesta lapsestaan, joista vanhin kirjoitti juuri ylioppilaaksi
erinomaisin arvosanoin. Esikoispoika Victor sai kutsun
useaan yliopistoon mutta perheen taloustilanteen takia hän ei
pysty niissä aloittamaan. Isä Peter on liikuntarajoitteinen, eikä
pieni peltotilkku tuota aina edes jokapäiväistä leipää.
Matongon opettajaseminaarissa opiskelu olisi Victorille
mahdollista, mikäli löydämme hänelle opiskelun rahoitusta
avustavan kummin. Olisiko tässä sinun vuorosi auttaa?
"Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut” (Mark. 9:37).
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Pyydämme siunausta uusille teologi- ja opettajaopiskelijoille
Kiitämme kohtaamisista orpoprojektin kenttäkierroksen aikana
Pyydämme terveyttä ja varjelusta liikenteessä
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