UUSI VUOSI
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Hyvää alkanutta vuotta! Itselläni vuosi alkoi koronakaranteenilla, sillä sairastuin koronaan
vuoden viimeisenä päivänä. Kävin korona testissä heti aamulla vuoden ensimmäisenä päivänä
ja tulosta odottelin kotonani toisen päivän iltaan. Siitä sitten jatkoin kotona niin, että olin
kymmenen päivää kotona. Sairastuminen harmitti kyllä kovasti! Olin suunnitellut olevani
orpotyöntoimistossa vuoden aluksi tapaamassa opiskelijoitamme, jotka kävivät toimistossa
hakemassa ostoksia ja koulumaksukuitteja. Olin ajatellut, että saan keskustella heidän
kanssaan ja otettua myös uusia valokuvia kummeille. Toisin kuitenkin sitten kävi ja vietin nämä
päivät kotisohvalla. Onneksi oireeni pysyivät lievinä ja toipuminenkin tapahtui hyvin. Huomaan
edelleen, että keskittymiskyky on hieman kadoksissa ja asiat väsyttävät toisella tavalla kuin
aikaisemmin. Joulusta tuntuu olevan jo tosi pitkä aika, vaikka todellisuudessa sitä vietettiin ihan
juuri vasta. Vietin jouluna reilun viikon maaseudulla mieheni kotiseudulla. Siellä saimme kävellä
paljon erilaisia polkuja pitkin ja nauttia luonnon rauhasta.
Opiskelijat vierailivat siis toimistossamme heti alkuvuodesta, jossa heidät otti vastaan
toimistomme työntekijät Metrine, Molly ja Raymond.
Olen teille ennenkin kertonut, miten tärkeätä on,
että toimistossamme on luotettavat työntekijät. Olen
erityisen
kiitollinen
toimistomme
hallintotyöntekijästä Mollystä, joka tekee työtä
suurella sydämellä. Nuoret saivat toimistosta
mukaansa
ostoksia
arkeaan
helpottamaan
koulussa. He saivat tutut ostokset mm. saippuaa,
hammastahnaa, vessapaperia, pyykinpesuainetta,
vihkoja ja kyniä. Viereisessä kuvassa ostokset,
jotka
annamme
lukiolaisilla
ja
ammattiin
opiskeleville tytöille, pojille sitten hieman
toisenlaiset ostokset. Raymond järjesti jokaiselle opiskelijalle nämä ostokset varastostamme.
Koulumaksuista Metrine tulosti maksukuitin nettipankkijärjestelmästä, jotta koulu voi löytää
maksun tililtään ja nuori otetaan kouluun vastaan aloittamaan uutta lukukautta. Lämmin kiitos
kaikille työmme tukijoille, jotka mahdollistavat näiden nuorten koulunkäynnin! Muistetaan
kaikkia nuoriamme rukouksissamme. Pyydetään heille intoa ja voimia olla ahkeria koulussa,
jotta saavat tutkintonsa tehtyä ja läpäisevät edessä olevat kokeet.
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Koronatilanne maailmassa on melkoinen ja toivoisi, että enää ei
tarvitsisi aina mainita koronaa työstä kertoessaan. Kovasti taas
kuitenkin mietityttää, mitä asioita voimme työssämme toteuttaa.
Haaveena olisi, että huhtikuussa voisimme kokoontua hankkeen
entisten opiskelijoiden tapaamiseen, jota valmistelimme jo kaksi
vuotta sitten. Sitten tuli korona ja suunnitelmia on jouduttu
lykkäämään eteenpäin. Olen pari kertaa nähnyt asian puitteissa
hankkeemme entisen opiskelijan Violan. Tarkoituksena on
alkuvuotena tavata ja tehdä suunnitelmia yhdessä hänen ja
Mollyn kanssa. Jätän tämän tapaamisen valmistelut myös
rukouksiinne. Hankkeestamme on valmistunut ammattiin monen
alan ammattilaisia. Diakonissa Janet lähetti minulle juuri kuvan
Collinsista, joka valmistui puusepäksi joulukuussa 2009. Janet
kertoi, että Collins toimii puuseppänä ja hän on mennyt naimisiin.
Perheessä on kaksi lasta. On aina hienoa kuulla uutisia näistä nuorista. Vieressä Janetin
lähettämä kuva Collinsista. Muistetaan rukouksissa Collinsin perhettä.
Sain vierailla Matongon orpokodilla ennen joulua.
Kodissa on viisi pientä lasta ja kodin tulevaisuus on
edelleen epäselvä. Rukoukset asian puolesta siis
jatkukoot. Saimme antaa jokaiselle lapselle pienen
joulupaketin, jossa oli heille uudet vaatteet, lelu ja
keksejä.
Myös
työntekijät
saivat
pienen
joulumuistamisen. Yhdessä pidimme hartaushetken.
Vaikka orpokodin tulevaisuus on epäselvä, niin
kummilapsihanke jatkuu normaalisti. Hankkeessa on noin 300 lasta tällä hetkellä. He asuvat
Länsi-Kenian alueella sekä yhdeksän lasta Samburuheimon alueella.
”Hän on meidän syntien sovittaja, eikä vain meidän vaan koko
maailman” 1. Joh. 2:2 Tähän uskoen on turvallista käydä jokaiseen
päivään tänäkin vuonna. Siunausta sinulle alkaneeseen vuoteen!
Terveisin, Maikki
Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitos joululomasta
• Varjelusta arkeen Keniassa
• Matongon orpokodin haasteellinen tilanne
• Koronatilanne Keniassa ja koko maailmassa, kiitetään
toipumisesta
• Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
• Yhteistyökirkkomme (Elck) ja yhteistyö heidän kanssaan
• Hankkeen lapset, huoltajat ja työntekijät, myös hankkeesta jo
valmistuneet nuoret ja heidän perheensä
Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Marja Ochiengin työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille
IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös
kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Marja Ochiengin rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä
kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi,
puh. 09 2513 9228
Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi
siunatkoon. Keräyslupa RA/2021/1127

