Tammikuu 2017
Hyvät ystävät
Slummissa tai katastrofien runtelemassa Haitissa elävälle lapselle joulujuhla merkitsee
suunnattoman paljon – saa syödä itsensä kylläiseksi, nauraa ja pitää hauskaa kavereiden kanssa. Saa
nähdä äidin ja isän iloisina. Saa kokonaiseksi päiväksi unohtaa kaikki huolet ja vain olla lapsi… Kiitos
teille kaikille jotka teitte sen mahdolliseksi Joulupakettikeräyksemme kautta!
Keräys tuotti tuhatkunta ruokapakettia ja joululahjaa. Nämä jaettiin Latvian Balvissa sekä Liettuan
Zarazaissa, Paceriaukstessa ja Birzaissa. Zarazain Perhekeskuksessa järjestettiin perheille joulujuhlia,
joissa kaikki lapset saivat joululahjoja ja vanhemmat ruokapaketteja. Haitin Bois Negressessä kaikki
400 koululaista perheineen sai viettää joulujuhlaa koululla. Pienimmät lapset saivat lelun,
vanhemmat lapset pussillisen makeisia ja perheet ruokapaketin. Ruokapaketeissa oli
perustarvikkeita kuten riisiä, papuja ja öljyä. Paketin sisältö riittää suuressa perheessä kuukaudeksi.
Intian resurssikeskuksissa järjestettiin juhla juhlaruokineen, samoin Argentiinassa, jossa perheet
saivat myös ruokapaketteja.
Me täällä Toivon tähdessä koostamme parhaillaan raportteja ja kuvia kuluneen vuoden
tapahtumista – ellet ole vielä saanut raporttia/tervehdystä, se on tulossa piakkoin. Nyt on kuitenkin
alkamassa uusi vuosi. Vuosi 2017 tuo mukanaan uusia yhteistyökohteita koulutuksen ja turvan
antamiseksi hädänalaisille lapsille. Nyt haluan kertoa lapsista Tansanian Kibahassa.
Kibaha sijaitsee Dar es Salaamin liepeillä. Se on alue, joka kamppailee korkean työttömyyden ja
suurten HIV/Aids -ongelmien kourissa. Alueella on paljon orpoja ja muita erityisen hädänalaisia
lapsia, jotka on majoitettu sukulaistensa luokse. Lasten ainoa mahdollisuus nousta köyhyydestä on
koulutus. Ensimmäinen askel tällä tiellä on esikoulu. Esikoulu on 4-6-vuotiaille tansanialaislapsille
pakollinen ja sitä vaaditaan jotta lapset voisivat aloittaa koulun. Valitettavasti monet lapset ovat 4vuoden iässä jo jääneet ”järjestelmän” ulkopuolelle, vailla mahdollisuutta koulunkäyntiin. Mikä on
syy tähän? He eivät pysty maksamaan esikoulumaksuja, jotka vastaavat noin 20 euroa/kuukaudessa.
Kibahan lapset elävät hyvin niukoissa oloissa. Heillä ei välttämättä ole ruokaa kotona, perheillä ei ole
varaa ostaa koulutarvikkeita eikä vaatteita. Vuonna 2003 perustettiin Mkuza Youth Development
Association-yhdistys, jonka tarkoituksena on tarjota alueen lapsille ilmainen/subventoitu esikoulu.
Yhdistys harjoittaa myös HIV/Aidsia ja tasa-arvoa koskevaa valistustyötä. Koululaisille järjestetään
tukiopetusta ja vapaa-ajan toimintaa sekä nuorille yrittäjäkursseja.
Toivon tähti on aloittanut yhteistyön yhdistyksen kanssa. Nyt pyydämme sinun apuasi! Voit
lahjoittaa Kibahan lapsille koululounaan – yksi lounas maksaa 1 euron, 50 eurolla koko esikoulu
voi saada koulupäivän lounaan! Vuonna 2017 Toivon tähti kerää rahalahjoituksia esikoululaisten
koululounasta varten. Ensimmäinen askel kohti parempaa tulevaisuutta alkaa kylläisellä vatsalla –
me tiedämme jokainen, että on mahdotonta keskittyä ja oppia uutta nälkäisenä ja murehtien mistä
saisi ruokaa. On väärin ja epäoikeudenmukaista, että nelivuotiaan täytyy olla huolissaan miten,
missä ja koska saa seuraavan kerran syödä. Toivon tähden kautta tuhannet lapset saavat
kouluruokaa – nyt haluamme antaa Kibahan esikoululaisille saman mahdollisuuden. Tule mukaan –
tarjoa esikoululle lounas! Tulevina vuosina seuraamme Kibahan lasten elämää ja opimme tuntemaan
koulun ja lapset.
Voit osallistua keräykseen tekemällä rahalahjoituksen Toivon tähdelle. Voit maksaa lahjoituksen
jollekin tässä kuukausikirjeessä luetelluista tileistämme tai keräystilillemme FI57 4963 1040 0374 39,
viestinä ”Kibaha”. Kiitos arvokkaasta lahjastasi!
Ystävällisin terveisin
Karolina Wägar

