1

TZ100 ELVD lähetystyö/Kummilapsityö 1/2015

Sopimuskohderaportti 1/2015

Kummilapsityö

Kumppani ELVD Hiippakunta, Mwanza
Hankkeen kuvaus
Köyhien ja syrjäänjäävien lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja elämänhallinnan
parantaminen, lastensuojelukoulutuksen järjestäminen.

Hankkeen toiminnot raportointiaikana
Hankkeen puitteissa tehdään kotikäyntejä joiden aikana kartoitetaan Hiippakunnan
alueella, kolmessa kaupunginosassa niitä perheitä, jotka tarvitsevat apua lastensa
koulunkäynnin mahdollistamiseen. Lisäksi tuetaan perheitä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja lasten kasvattamisesta, suunnitellaan ruoka-apua ja muuta
konkreettista yhdessä kummikomitean kanssa. Kummityö tekee tiivistä yhteistyötä
kaupungin sosiaali-ja muiden viranomaisten kanssa. Tuemme pienyrittäjyyteen tarjoamalla ideoita ja käsityöopetusta lähinnä perhekunnista löytyville nuorille ja naisille.
Lisäksi tarjoamme lastensuojelukoulutusta lasten kanssa työskenteleville tahoille. Pyrimme vaikuttamaan yhteisöön lapsia suojelevilla työtavoilla esim. ajamme lasten ja
perheiden oikeuksia yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana
Tilanteet ja päivät ovat hyvin erilaisia. Joinakin päivinä olemme tekemisissä vakavan
väkivallan tai laiminlyönnin kanssa ja seuraavassa hetkessä saamme olla todistamassa iloisen koululaisen edistymistä elämässään. Liikuttavaa on ollut seurata mm. 8
vuotiaiden pienikokoisten kaksospoikien elämää, kun heidät 4 vuotta sitten löydettiin
nälkäkuoleman partaalta kotinsa pihalta ja heidät siitä vietiin oppilaskotiin asumaan.
Mielenterveysongelmaista äitiä on koulutettu ja tuettu koko ajan ja tammikuussa pojat alkavat asua jälleen kotona ja käydä koulua sieltä käsin. Äiti on kukkulansa paras
maton virkkaaja tätä nykyä ja on jättänyt epämääräiset kuljeskelut koska työllistyy
käsitöillään.
Työssä riittää haasteita, sillä kohtaamme monenlaista väkivaltaa ja heitteillejättöä yllättävän paljon. Tähän asiaan auttaa parhaiten pitkäjänteinen työ kuten lastensuojelukoulutus ja oikeuksista kertominen kaikille tasoille. Onneksi valtio kouluttaa myös
ja kiinnittää koko ajan entistä enemmän huomiota lasten kohteluun.
Joka päiväinen työ on arkista ja vaihtelevaa, parhaita hetkiä ovat ne kun joku tulee
ovesta sisään kertomaan vain kuulumisiaan. Joillekin vanhemmille tai perheejäsenille
on tärkeää saada käydä kertomassa mitä perheelle kuuluu joka viikko.
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Muutamat kummilapset myös pistäytyvät ykskaks toimistolla. Se sopii oikein hyvin,
sillä silloin heitämme muut työt mielestä ja käymme yhdessä kanttiinissa teetuokiolla!
Työn hedelmiä ovat koulua käyvät ja kuntoutuvat lapset sekä heidän aikuisensa. Kun
huoltaja kokee iloa lapsesta, koko yhteisö voi paremmin ja esim. fyysinen rankaiseminen perheissä vähenee. Työn hedelmää on myös tiivis yhteistyö, osallistumme
koulujen vanhempainkokouksiin ja muihin tapahtumiin, kokoustamme yhdessä muiden auttavien tahojen kanssa ja kaikkien kenttätuntemus lisääntyy. Se auttaa kummityön komiteaakin, sillä aina löytyy jokin uusi auttava taho.
Työn hedelmää on se, että joku kokee Kummityön kautta Kristillistä lähimmäisen rakkautta. Se herättää ihmisissä itsessäänkin halun auttaa. Tämä näkyy esim. vanhempien päivässä, jossa kaikki rikkinäiset ja repaleiset perheet työskentelevät päivän yhdessä. Siellä on solmittu ystävyyssuhteita uskonnoista riippumatta Pyyteetöntä ja
lapsen etua ajavaa rakkautta voi olla vaikea tavoittaa arjessa mutta nämä päivät pyrkivät tukemaan sitä.

Muita huomioita/viestit työn tukijoille
Tärkeää on rukoilla!
Kestorukousaiheemme ovat maailman lapset. Hirveän monet lapset pelkäävät kotonaan ja ovat vailla toivoa. Monella on jatkuva nälkä. Liian monet näkevät sellaisia asioita, jotka vahingoittavat lapsen mieltä pysyvästi. Nämä lapset eivät hymyile eivätkä
usko itseensä. Rukoilemme, että nämä kaikki lapset saisivat elää enemmän lapsen
lailla ja oppisivat leikkimään, saisivat käydä koulua, syödä tarpeeksi ja olla kotonaan
ilman pelkoa. Toivomme, että hyväksikäytetyt lapset saisivat jostakin rohkeutta etsiä
itselleen apua tässä kulttuurissa jossa lapsen ääni ei oikein kuulu, ja että ihmiset
huomaisivat heidät. Toivomme, yhteisölle rohkeutta puuttua epäkohtiin vielä useammin.
Kiitämme työn tukijoita kaikesta avusta ja rukouksesta, lämpimistä sanoista ja terveisistä. Taloudellinen tukenne on ”jokapäiväinen leipä” jota koetamme viisaasti jakaa.
Komiteamme rukoilee teidän puolestanne, että jaksaisitte uskoa Kummityöhön ja sen
saavuttamiin lapsiin, ja että työ kantaa hedelmää. Kiitämme teitä kaikkien mielenterveysongelmaisten ja muuten vaikeissa tilanteissa olevien lasten puolesta, jokainen
joka on apua saanut, on päässyt elämässään eteenpäin. Päihdeongelmaisten kanssa
eläneet lapset pärjäävät hyvin koulussaan, vaikka sitä ei kukaan ensin lähiyhteisössä
uskonut! Monen lapsen kipu on loppunut! Erityisrukousaiheenamme on tällä hetkellä
Magre, vaikeasti mielenterveysongelmainen hyväksikäytetty 13 vuotias tyttö, joka
luottaa enemmän pihan ankkaan kuin yhteenkään ihmiseen. Etsimme viranomaisten
kanssa hänelle apua, koko perhe tarvitsee hoitoa, ohjausta ja rakkautta.
Herra meitä kaikkia hoitakoon!
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Kummilapset saavat terveydenhoitoapua myös tarvittaessa.

Vaikeampi osa kummityöstä ovat helposti haavoittuvat teinitytöt. Pyrimme turvaamaan heidän koulunkäyntiään ettei se keskeytyisi mm. liian aikaisen raskauden vuoksi. Kuvassa osa kummityttöjä saapumassa kirkon omistaman yläkoulun asuntolaan.
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