Marja Ochiengin lähettikirje 6/2018, 26.11.2018
Aurinkoiset terveiset jälleen Kisumusta!

Syyskuun lopussa järjestimme Kisumun
alueen opiskelijoille tapahtuman. Oli
hienoa kokoontua yhteen viettämään
mukavaa lauantaita ja tutustumaan
paremmin toisiimme. Nuoret tulivat
paikalle kenialaiseen tapaan pikkuhiljaa.
Tänä odotteluaikana jokainen sai koristella
itselleen kauniin muistikirjan. Keniassa
viimevuonna Karkun evankelisenopiston
lähetyslinjan harjoittelu jakson tehnyt
Vilma suunnitteli kolme vaihtoehtoa
muistikirjan kanneksi. Vihoista tuli upeita. Sunnuntaina eräs hankkeemme nuori tuli istumaan
viereeni kirkossa. Oli hienoa nähdä, että hän teki muistiinpanoja uuteen muistikirjaansa papin
saarnasta. Vihon kantta koristi teksti Jumala rakastaa sinua. Päivän ohjelmaan kuului myös
hartaus, leikkimieliset olympialaiset ja yhteinen ruokailu. Nuoret siivosivat kirkon päivän
päätteeksi sunnuntain jumalanpalvelusta varten. Oli erityisen mukava valmistella päivää ja jakaa
vastuita toimistomme työntekijän Mollyn ja minun välillä. Minun tehtäväksi jäi huolehtia
askarteluista, hankkia ruoanlaittajat, pitää pieni hartaus ja suunnitella olympialaislajit. Viimeisenä
lajina oli joukkueina arvata, kuinka monta pähkinää purkissa oli. Niitähän oli 316. Bonuspisteen
sai joukkue, joka heti keksi mistä tuosta luvusta oli kyse. Ja lisäpisteen vielä siitä, että muisti
ulkoa Joh 3:16 jakeen. Saimme muistuttaa toinen toistamme siitä, että meillä on syntien
anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä Jeesuksessa. Marraskuussa sain osallistua Othoron
kirkossa hankkeemme lasten ja nuorten päivään. Tuo päivä oli myös todella mukava.
Lokakuussa
osallistuin
tiimimme
koulutuspäiviin. Näiden päivien jälkeen oli
aika toivottaa lähetysjohtaja Ville Auvinen
tervetulleeksi Keniaan. Yhdessä hänen
kanssaan valmistelimme ensivuoden
budjettiehdotusta. Sley:n taloudellinen
tilanne on haastava, työtä olisi paljon
mutta on mietittävä mihin keskittyä. Ensi
vuonna tulen varmasti lähestymään
kummeja kysymyksellä, voinko antaa
kummilapsen myös jollekin toiselle
kummille tuettavaksi. Työssämme on paljon kuluja, joita kummin oma tuki ei välttämättä kata.
Nämä kulut ovat välttämättömiä työn käytännön hoitamisen kannalta. Tarvitsemme toimiston,
josta maksamme vuokraa. Työntekijöille maksetaan matkakuluja, jotta he voivat liikkua
Sley, Malminkatu 12 A, PL 184, 00181 Helsinki • Vaihde (09) 251 390
Pankkiyhteys Danske Bank IBAN: FI13 8000 1500 7791 95, BIC: DABAFIHH • Y-tunnus 0242525 - 6
Internet www.sley.fi • Sähköpostit etunimi.sukunimi@sley.fi • sley@sley.fi

tapaamassa lapsia. Heille maksetaan myös palkkaa tekemästään työstä. Tarvitaan puhelimia,
puheaikaa jne. Ensivuodelle joudumme tekemään joitain leikkauksia ja emme pysty enää
maksamaan samoja tukia nuorille kuin aikaisemmin. Nämä kaikki asiat jätämme rukousaiheeksi.
Joulukuussa saamme viettää perinteistä joulujuhlaa orpokodilla koko suuren orpotyön tiimimme
kanssa. Paikalle tulee kummilapsihankkeen työntekijät ja kaikki orpokodin työntekijät. Juhlia
saamme yhdessä orpokodin lasten kanssa ja ehkäpä muutamien entisten orpokodin lasten
kanssa. Tästä juhlasta alkaa aina vuosittain minun joulumieleni. Juhlan jälkeen paikallinen
tiimimme jää joululomalle.
Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme tänäkin vuonna. Kiitos kaikista rukouksista! Hyvän
Jumalan siunaamaa adventin aikaa ja riemullista joulun juhlaa!
”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen
nimensä on Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas”
Jes. 9:5
Terveisin,
Maikki
Ps: huomioithan jatkossa lähettäessäsi postia kummilapselle, että kaikenlaiset muovipussit ja
muovikassit ovat Keniassa lailla kiellettyjä. Älä siis pakkaa lahjaasi erikseen muoviin.
P.O Box 1203-40100, Kisumu, Kenya

www.taivaallinenlahja.fi/marja-ochieng
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Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitetään mukavasta nuorten päivästä
• Joulunvietto kaikkialla maailmassa
• 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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