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Terveiset Kankaanpäästä!
Touko- kesäkuussa kiertelin eri seurakunnissa ja järjestimme myös monia etätilaisuuksia.
Hienoa oli tavata ja kertoa orpotyön terveisiä työmme tukijoille niin paikan päällä kuin
tietokoneen äärelläkin. Heinäkuun lomailin ja kesälomani on nyt ohitse. Olen vielä tätä elokuuta
Suomessa ja tarkoituksenani on palata syyskuun alussa takaisin Keniaan. Monenlaisia asioita
on kesän aikana orpotyössä tapahtunut. Ilokseni sain hääkutsun Violalta, hankkeemme
entiseltä opiskelijalta. Toivon, että voin osallistua noihin häihin syyskuussa Nairobissa.
Toimistomme työntekijä sai tyttövauvan ja on nyt äitiyslomalla. Toinen työntekijä sai pojan
keväällä ja on nyt jo palannut kolmen kuukauden äitiysloman jälkeen takaisin töihin.
Valitettavasti hankkeestamme kuoli kesän aikana yllättäen peruskouluikäinen poika. Myös yksi
huoltajistamme kuoli heinäkuussa. Nämä olivat pysäyttäviä uutisia koko tiimillemme. Meillä on
kuitenkin turva Jumalassa ja saamme uskoa, että näemme rakkaamme Taivaan kodissa.
Tällainen kummilapsihanke on hieno mahdollisuus saada olla opettamassa iankaikkisesta
elämästä Jeesuksessa, rukoukseni on, että saisimme viisautta ja taitoa tämän mahdollisuuden
käyttämiseen oikein.
Alkuvuoden aikana pystyimme rakentamaan
koteja sellaisille hankkeemme lapsille, joilla ei
ollut omaa kotia tai koti oli todella huonossa
kunnossa. Mm. John, Bonanza, Jane ja Vincent
ovat kiitollisia uudesta kodistaan. Pystymme
hankkimaan mm. kattopellit, kattopeltinaulat,
puisen oven ja ikkunan noin 350 euron
lahjoituksella. Kun saamme kokoon tuon
summan, rakennamme kodin jollekin, joka
odottaa omaa kotia. Mikäli haluat olla mukana
rakentamassa kotia kenialaiselle nuorelle, voit
tehdä lahjoituksen tämän sivuston kautta:
https://www.taivaallinenlahja.fi/rakenna-savimaja-orvoille. Taivaallinen lahja sivustolta löydät
myös muita Sleyn tukikohteita. Kuvassa John oman kodin rakennuksella. Maaseudulla ihmiset
asuvat edelleen savimajoissa, katto on nykyään pellistä ja heinäkattoja näkyy enää vähemmän.
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Hankkeestamme teki peruskoulun loppukokeet 34 nuorta. Heistä on osa aloittanut lukiossa ja
osa ammattikoulussa. Toimistomme väki on ollut kiireinen heidän asioidensa järjestämisessä.
Nettipankki on osoittautunut käteväksi järjestelmäksi ja pystymme maksamaan nykyään
nettipankin kautta lähes kaikki hankkeemme maksut, mm. koulumaksut ja perheiden
ruokarahan. Olen lähettitoverini kanssa hyväksynyt näitä maksuja myös täältä Suomesta käsin,
sillä maksun läpi menemiseen vaaditaan kahden työntekijän hyväksyntä. Toimistomme
työntekijät valmistelevat kaikki maksut valmiiksi järjestelmään ja me sitten käymme
hyväksymässä näitä maksuja. Nykytekniikka on siis mahdollistanut sen, että työmme on voinut
jatkua, vaikka kenttätyöntekijämme eivät ole valitettavasti vieläkään voineet palata takaisin
normaaliin työhön koronan vuoksi. Ennen he kuljettelivat shekkejä kouluihin ja kävivät
maksamassa käteisellä rahalla monia asioita. Nettipankki on tuonut lisää turvallisuutta
työntekijöidemme työhön. Lukion loppukokeet tekivät hankkeestamme 18 nuorta. Osa heistä
odottaa kutsua yliopistoon ja osa etsii opiskelupaikkaa. Keniassa alkoi uusi lukuvuosi
poikkeuksellisesti heinäkuun lopulla. Yleensä lukuvuosi alkaa aina tammikuussa mutta koska
koulut olivat kiinni noin yhdeksän kuukautta viimevuonna, lukukausijärjestys meni täysin uusiksi
muutamaksi vuodeksi ainakin. Nyt lyhentäen lomakuukausia yritetään käydä kahden vuoden
aikana kolmen vuoden asiat läpi ja sitten tämän jälkeen tarkoituksena on ilmeisesti palata
takaisin normaaliin. Muistetaan lapsia rukouksissamme, että he jaksavat tässä tahdissa
mukana. Minulla on tällä hetkellä lukion ekaluokkaisia sekä ammattikoulun juuri aloittaneita
nuoria vailla lisätukijaa. Tuntisitko jonkun, joka haluaisi tukea kenialaisen nuoren opintoja?
Matongon orpokodilla toiminta on jatkunut normaaliin tapaan eteenpäin. Juuri muutama viikko
sitten sinne tuotiin pieni lapsi hoidettavaksi siksi aikaa, että hänen kotiasiansa saadaan
kuntoon. Yksi pitkäaikainen työntekijämme jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen on etsitty seuraaja.
Lapset ovat pääasiassa saaneet olla terveenä ja koronaa ei olla orpokodilla sairastettu, mikä
on suuri kiitosaihe.
Siunausta sinulle loppukesän päiviin!
Terveisin,
Maikki

Rukous- ja kiitosaiheita:
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•
•

Kiitetään virkistävästä kesälomasta
Varjelusta Keniaan paluuseen ja arkeen siellä
Koronatilanne Keniassa ja koko maailmassa
Lukioon ja ammattikouluihin siirtyneet opiskelijat
Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko
Matongon orpokodin ja kummilapsihankkeen lapset ja työntekijät
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