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Hyvää alkanutta uutta vuotta! Toivottavasti sait viettää levollisen
joulun ajan. Minä sain viettää joulua mieheni kotiseudulla
maaseudulla reilun viikon verran. Kenialaiseen tapaan Bob on
saanut pienen tontin isoäidiltään. Bob on rakennuttanut sinne
maaseutukodin. Siellä oli rauhallista viettää lomaa nauttien mm.
lukemisesta, levosta, polkujuoksusta, kävelyistä, ruoasta ja
kasvimaanhoidosta. Aurinkokennon avulla meillä on mm.
kattovalot ja kännykän sai ladattua. Paluu kaupunkiin oli sekin
mukava, vaikka täällä onkin kovasti ikävä luontoa. Kotini lähellä on
kuitenkin yksi eläinpuisto, jossa voi käydä kävelyllä luonnossa.
Muuten kävelyt täytyy tästä kotipihasta tehdä asfalttikatuja pitkin.
Victoriajärven rannalle menevä tie on nykyään myös asfaltoitu, se
oli ennen yksi minun lempi lenkkireiteistäni mutta nyt sinne ei tule
käveltyä enää.
Olen kertonut teille siitä, miten olemme viimevuoden aikana siirtyneet maksamaan
hankkeemme perheille ruokarahan puhelinpankkipalvelun avulla. Muutamat kummit ovat
kyselleet tästä lisätietoja ja ihmetelleet, onko kaikilla huoltajilla käytössä internet ja älykännykät.
Puhelinpankki on siitä kätevät systeemi, että se ei vaadi internet yhteyttä eikä myöskään hienoa
älykännykkää. Siihen tarvitaan vain puhelinliittymä ja jonkinlainen puhelin, jolla voi lukea
tekstiviestit. Ilmoitus saapuneesta rahasta tulee puhelimeen tekstiviestillä. Tekstiviestin kautta
tulee myös koodi, jolla voi nostaa rahaa rahannostopisteestä. Näitä pisteitä löytyy lähes
kaikkialta, siellä missä kännykkäyhteys on olemassa. Samburu-alueella, jossa meillä on
yhdeksän lasta, kännykkäyhteyttä ei ole ja tämän vuoksi rahat maksetaan vielä alueen
diakonissan kautta. Koronan vuoksi Keniassa on kehotettu ihmisiä välttämään käteisen käyttöä
ja mobiilimaksaminen on yleistynyt huomattavasti.
Toimistollamme alkuvuosi on ollut kiireinen. Molly
keskustelee opiskelijoiden kanssa heidän viime
vuodestaan ja kouluun palaamisesta ja Metrine
valmistelee koulumaksuja nettipankkiin. Raymond
jakaa tämän jälkeen nuorille tavaroita, joita he
ottavat mukaansa kouluun. Koulut ovat siis auenneet
ja nyt kaikki luokka-asteet jatkavat koulunkäyntiä.
Uusi koulukalenteri on tehty niin, että kahden vuoden
aikana käydään lähes kolmen vuoden asiat läpi.
Melkoinen suunnitelma ja rukousaiheena onkin, että
lapset jatkavat pysyä opetuksen tahdissa mukana.
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Opiskelijat saavat toimistostamme mukaansa myös pullollisen käsidesiä ja kolme pestävää
kasvomaskia. Keniassa on edelleen maskinkäyttöpakko ja koululaistenkin tulee käyttää
maskia. Rukousaiheena on se, että koululaiset varjeltuisivat koronatartunnoilta.
Orpokodilla on ollut edelleen vierailukielto koronatilanteen vuoksi ja en ole siellä vieraillut.
Perinteisesti monet ihmiset ovat vierailleet joulun aikaan orpokodilla ja tuoneet mukanaan
monenlaisia lahjoituksia. Nyt näitä vieraita ei orpokodilla käynyt ja myös ylimääräiset
lahjoitukset jäivät saamatta. Sain juuri eilen kodin johtajalta monta pientä videota, jossa hän
kuvasi kotia ja sen arkea. Siellä toiminta on saanut jatkua ja koronatartunnoilta on vältytty.
Ennen joulua yksi lapsi muutti pois takaisin sukulaistensa luokse ja nyt meillä on Matongossa
neljä lasta. Kaksi lasta on reilun vuoden ikäisiä ja kaksi alle vuoden ikäisiä. Valtion kanssa
jatketaan yhteistyötä ja uudet lapset tulevat orpokotiin aina valtion lastentoimiston kautta. Myös
sijoitukset tapahtuvat lastentoimiston kautta ja yhden lapsen kohdalla prosessi on edennyt
siihen vaiheeseen, että lastentoimisto käy viimeisiä keskusteluja tulevien huoltajien kanssa
ennen kuin lapsi muuttaa sitten uuteen kotiin.
Työssämme tärkeänä, ykkösasia on ollut evankeliumin kertominen kohtaamillemme ihmisille.
Lasten ollessa orpokodilla saamme olla antamassa heille kristillistä kasvatusta ja
kummilapsihankkeessa pidämme evankeliumia esillä myös. Viimevuonna emme voineet tehdä
normaalia koti- tai koulukäyntityötä. Myöskään yhteisiä tapaamisia emme pystyneet
järjestämään. Vaikka työmme jatkuikin taloudellisella puolella normaaliin tapaan, niin itsestäni
tuntuu, että tärkeintä tavoitetta oli hankala saavuttaa. Diakonissamme saivat puheaikaa, jotta
he pystyivät käymään puhelinkeskusteluja lasten ja huoltajien kanssa. Tämä ei kuitenkaan
korvaa yhteisiä raamattutunteja, hartauksia ja keskusteluja. Lapset olivat yhdeksän kuukautta
poissa koulusta. Monet tekivät paljon kotitöitä, jotkut kertasivat kouluasioita itsenäisesti ja
vapaa-aikaakin sitten luonnollisesti jäi. Monenlaista vapaa-ajalla ehdittiin tekemään ja niitä
asioita sitten toimistossamme selvitellään, kun nuoret tulevat sinne. Toivomuksenani on, että
työmme saisi palata jollain tasolla normaaliin tai
löytäisimme uusia keinoja tavoittaa ihmisiä myös
hengellisesti.
”Sinun puoleesi minä käännyn, opeta minulle tie, jota
kulkea” Psalmi 143:8
Terveisin Maikki
Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
• Koululaisten koulun aloitus pitkän tauon jälkeen
• Lapset, joille viimevuosi oli erityisen raskas
• Pyydetään terveyttä ja varjeltumista koronatartunnalta
• Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko
• Matongon orpokodin ja kummilapsihankkeen lapset ja työntekijät
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