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Hyvää alkanutta uutta vuotta! Lämmin
kiitos kaikesta muistamisesta joulun aikaan
omasta ja kummilapsihankkeen lasten
puolesta. Tässä kuvassa heiluttavat
iloisesti Matongon orpokodin lapset
joulujuhlan aamuna. Saimme viettää
perinteistä orpokodin joulujuhlaa yhdessä
koko orpotyöntiimin kanssa. Paikalla olivat
kummilapsihankkeen
ja
Matongon
orpokodin työntekijät. Juhla oli myös
lähtöjuhla muutamille orpokodin lapsille,
jotka muuttivat sukulaistensa luokse
asumaan. Pienemmät lapset jäivät vielä orpokodille asumaan. Toiveena on, että heille löytyy
jokin sopiva paikka asua. Tavoitteena olisi, että lapsi viettää vain hetken orpokodilla ja sitten
mahdollisimman nopeasti pääsisi takaisin sukulaistensa pariin. Aina tämä ei toteudu
suunnitelmien mukaan kuitenkaan ja jotkut lapset asuvat orpokodilla vuosia. Loppuvuodesta
orpokodille tuli muutama pieni vauva valtion lastentoimiston kautta. Lukumäärä siis vaihtelee,
mutta paikkoja kodissa on 24. Muistetaan kaikkia näitä lapsia rukouksissa.
Marrasjoulukuussa
kiersimme
kuutena päivänä tapaamassa lapsia ja
heidän huoltajiaan kirkoissamme.
Kerroinkin tästä suunnitelmasta viime
kirjeessäni. Iloitsin erityisesti kahden
päivän aikana olleesta lisäohjelmasta.
Hankkeemme entiset opiskelijat Viola
ja Moses tulivat mukaamme kotiaan
lähellä oleviin tapaamisiin. Viola oli
mukana Itierion kirkossa (kuva) ja
Moses
Othoron
kirkossa.
He
keskustelivat lasten ja huoltajien kanssa erikseen ja yhdessä. He kertoivat omasta elämästään
ja siitä mitä he tekevät nyt. Nämä nuoret ovat hyvänä esimerkkinä hankkeemme lapsille ja
voivat olla kannustamassa heitä opiskeluissa eteenpäin. Toiveenani on ollut jo pitkään, että
pystyisimme tavoittamaan hankkeen entisiä nuoria enemmän ja saamaan heitä mukaan
hankkeeseen jollain tavoin. Tavoitteena on tänä vuonna kutsua koolle kaikkia hankkeemme
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kautta kulkeneita nuoria, heitä on satoja, toivottavasti tavoitamme heistä mahdollisimman
monta.
Matongon kirkon tapaamispäivässä oli jälleen hieno seurata orpokodilta poismuuttaneiden
lasten kohtaamista. Heitä oli Matongon alueen tapaamispäivässä aika monta niinkuin kuvasta
näkyy. Huonetoverit Hesbon ja Peter ovat nyt jo lukion toisella luokalla mutta he muistelivat
yhteisiä leikkejä ja puuhia peruskoulun alaluokilta. Olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet
olla tukemassa näiden lasten kasvua ja seurata heidän elämäänsä. On palkitsevaa nähdä
miten elämä on kuljettanut näitä lapsia. Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme, niin
taloudellisesta tuesta kuin rukoustuesta! Tuki mahdollistaa työmme jatkumisen edelleen.

Toimistossamme on ollut kiirettä, sillä lapset ovat palanneet takaisin kouluun joululoman
jälkeen. Koulumaksuja on makseltu useaan kouluun ja erilaisia koulutarvikkeita jaettu. Jotkut
opiskelijat miettivät missä koulussa jatkavat koulunkäyntiään peruskoulun tai lukion jälkeen.
Muistetaan heitä rukouksissa, että heille kaikille löytyisi oikea sopiva opiskelupaikka.
”Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille
lupauksensa, on luotettava” Hepr. 10:23
Siunausta elämään!

-Maikki-

Rukous- ja kiitosaiheita:
•
•
•
•
•
•
•

Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko ja erityisesti uusi valittu
arkkipiispa Ochola
Opiskelupaikkaa miettivät nuoremme
Muistetaan niitä hankkeen lapsia ja huoltajia, jotka sairastavat
Sley:n taloudellinen tilanne
Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
Matongon orpokodin ja kummilapsihankkeen lapset ja työntekijät
Kiitos terveydestä. Pyydetään varjelusta liikenteeseen
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