Marja Ochiengin lähettikirje 5/2018, 24.9.2018
Aurinkoiset terveiset jälleen Kisumusta.
Elokuussa saimme vierailla orpotyöntiimin kanssa
kuudessa eri kirkossa tapaamassa hankkeemme
lapsia/nuoria ja heidän huoltajiaan. Tapaamiset olivat
onnistuneita. Matongon kirkossa oli jälleen ilo seurata
sellaisten lasten kohtaamista, jotka ovat asuneet
yhdessä joskus aikaisemmin Matongon orpokodissa.
Viereisessä kuvassa yksi tällaisten poikien kohtaaminen.
Tapaamisissa paikallinen evankelista tai pappi piti
hartauden. Lapset saivat uuden koulurepun, rahaa uuden
koulupuvun hankintaan ja perheille maksettiin myös
kuukausittainen ruokaraha. Osa tiimistämme kävi
henkilökohtaisia keskusteluja lasten koulukäynnistä. Niin
monella lapsella on haasteita pysyä opetuksen tahdissa mukana. Syitä tähän on monia; samalla luokalla
saattaa olla yli 80 oppilasta, joita yksi opettaja yrittää opettaa, koulukirjoja ei ole kaikille lapsille, kotitöitä
on paljon ja lähtökohdat oppimiseen ovat jo muutenkin näillä lapsilla haastavat. Rukousaiheita siis riittää.
Tänä syksynä hankkeestamme valmistui noin kaksikymmentä nuorta ammattiin. Tämä on suuri
kiitoksenaihe. Joukossa oli mm. opettajia, ompelijoita, kauneudenhoitajia, automekaanikko ja
hankkeemme ensimmäiset sairaanhoitajat. Nyt näillä nuorilla on edessään työnhaku, mikä ei täällä
Keniassakaan ole kovin helppoa. On aina hienoa kuulla silloin tällöin uutisia hankkeemme entisistä
nuorista ja heidän elämästään. Jotkut heistä pitävät säännöllistä yhteyttä tiimimme jäseniin, toisista sitten
ei kuule mitään sen jälkeen, kun ovat jääneet pois hankkeesta. Kaikki he kuitenkin tarvitsevat rukoustukea
edelleen.
Terveiset myös Matongon orpokodilta. Siellä on ollut
rakennustyömaa, sillä suomalaisen lahjoittajan turvin
on pystytty rakentamaan lasten käyttöön todella
tarpeen tuleva esikoululuokka. Nyt lapset ovat
opiskelleet
ahtaassa
huoneessa,
mutta
luokkahuoneen käyttöönoton jälkeen lapsilla on
hyvät tilat koulunkäyntiin. Orpokodilla on tällä
hetkellä 22 lasta, joista kolme käy peruskoulua kodin
ulkopuolella. Muut lapset sitten osallistuvat kodin
omaan esikouluopetukseen muutamaa vauvaa
lukuun ottamatta. Koulupäivät rytmittävät arkea,
viikonloppuisin sitten on aikaa enemmän leikille.
Sunnuntaisin lapset osallistuvat kylän pyhäkouluun.
Lauantaisin pappi käy pitämässä lapsille oman
pyhäkoulun.
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Syyskuussa tuli kuluneeksi 11 vuotta siitä, kun tulin ensimmäiselle työkaudelle Keniaan. Monenlaisia
asioita on noihin vuosiin sisältynyt; iloa, surua, onnistumisia, epäonnistumisia, huolta, kiitosta. Nyt
meneillään on viides työkauteni täällä ja pian on aika päättää jatkosta. On ollut etuoikeutettua seurata
näinkin pitkän ajan hankkeemme lasten elämää. Kotimaankaudelle olen tulossa ensi keväänä, tämä nyt jo
tiedoksi työmme tukijaseurakuntiin. Silloin touko-kesäkuussa minulla on mahdollista kiertää
seurakunnissa kertomassa tekemästämme työstä.
Etsin edelleen uusia tukijoita työllemme. Olisin kiitollinen, jos voisit pitää työtämme esillä ystäväpiirissäsi!
Kaikille kummeille muistutukseksi. Mikäli haluat lähettää kummilapsellesi joulupostia, se tulee tehdä jo
lokakuun aikana, mieluiten lokakuun alkupäivinä. Näin posti ehtii perille mukaan joulujakoon. Diakonissat
hakevat postit marraskuun toisella viikolla toimistostamme ja jakavat nämä ennen joulukuun
puolessavälissä alkavaa paikallisen tiimimme joululomaa. Kaikenlaiset koulutarvikkeet (kynä, kumi, vihko,
terotin) ovat kivoja lahjoja. Ilmapallot ovat kevyitä ja tulevat helposti kirjekuoressa. Niitä Keniassa
käytetään koristelemaan juhlaa. Hyvää joulua swahiliksi: Krismasi njema. Jumala siunatkoon sinua:
Mungu akubariki. Postitusosoite on Marja Ochieng/kummilapsen nimi, P.O Box 1203-40100 Kisumu,
Kenya. Kaikenlainen yhteydenpito on kuitenkin täysin vapaaehtoista.
”Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman.” 1 Joh. 2:2
Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Siunausta sinulle syyspäiviin!

Terveisin, Maikki

P.O Box 1203-40100, Kisumu, Kenya

www.taivaallinenlahja.fi/marja-ochieng

marja.ochieng@sley.fi

Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitetään onnistuneesta kenttäkierroksesta
• Nuoret jotka valmistautuvat peruskoulun ja lukion loppukokeisiin
• Pyydetään uusia tukijoita työllemme
• Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
• Matongon orpokodin lapset ja työntekijät,
• Kummilapsihankkeen lapset, huoltajat ja työntekijät
• Pyydetään varjelusta liikenteessä ja terveyttä
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