Heinäkuu 2017
Hyvät ystävät,
Liettuassa on kaksi tyttöä, jotka käyvät mielessäni aina silloin tällöin. Vierailin heidän kodissaan vuosi
sitten. Kodissa vallitseva ankea ja toivoton tunnelma muodosti räikeän vastakohdan kahdelle iloisen
innokkaalle tytölle, 11-vuotiaalle Liudmilalle ja 12-vuotiaalle Jekaterinalle, jotka asuvat vanhempiensa
kanssa yksiössä neuvostoajalta peräisin olevassa ränsistyneessä kolhoosirakennuksessa. Äidillä on
alkoholiongelmia ja isä on sairas; hän ei ole toipunut muutama vuosi sitten saamastaan aivoinfarktista.
Liudmila ja Jekaterina kuuluvat niihin lapsiin, jotka käyvät säännöllisesti Zarazain Perhekeskuksessa. He
saavat apua läksyjenluvussa, oppivat käyttämään tietokonetta, saavat vaatteita ja kenkiä ja oppivat
erilaisia käytännön asioita kuten ruuanlaittoa ja miten vaatteita pestään. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin
tuki, jota he saavat huolehtivilta, empaattisilta aikuisilta, jotka opettavat tytöille mikä on oikein ja mikä
väärin, miten toimitaan ryhmässä ja yhteiskunnassa laajemminkin. Nämä tytöt eivät saa minkäänlaista
tukea kotoa. Ajoittain he joutuvat olemaan ilman ruokaa, ja toisinaan he uskaltavat tuskin olla kotona.
Viime vuonna tytöt saivat kumpikin selkärepullisen koulutarvikkeita – jotka joku teistä oli lahjoittanut.
Voi sitä riemua! Tänä vuonna keräämämme selkäreput lahjoitetaan taas Liudmilan ja Jekaterinan
kaltaisille lapsille, joiden on selviydyttävä yksin, joilla ei useinkaan ole aikuisia esikuvia, jotka lopettavat
koulunkäyntinsä aivan liian aikaisin ja joiden elämä sitten joutuu väärille urille. Tule mukaan
huolenpidon piiriin! Tule mukaan näyttämään että välitämme lahjoittamalla selkärepun! Toimita
selkäreppu johonkin keräyspisteistämme 21.8.2017 mennessä. Voit myös tehdä rahalahjoituksen, jolla
voimme ostaa koulutarvikkeita. Laita lahjoituksesi viitteeksi ”Selkäreppu”; voit maksaa lahjoituksesi
keräystilillemme
FI57 4963 1040 0374 39 tai jollekin tässä kuukausikirjeessä mainituista tileistä.
Jokainen lapsi jota voimme auttaa tuntee välittämämme rakkauden. Toimit lähimmäisen puolesta, joka
on elämäntaipaleensa alussa ja joka tarvitsee meidän tukeamme köyhyyden noidankehän murtamiseksi.
Paras ja pitkävaikutteisin apu on koulunkäynnin ja koulutuksen turvaaminen. Tarvitsemme uusia
sponsoreita, jotka tukevat säännöllisesti lasten koulunkäyntiä ja koulutusta. Juuri sponsoreittemme
kautta voimme luoda edellytykset pitkäjänteiselle avustustoiminnalle, joka muuttaa lasten elämää ja
koko yhteiskuntaa. Sponsorina maksat tukea kuukausittain tai sinulle parhaiten sopivalla tavalla. Saat
raportteja ja tervehdyksiä. Voit aina kääntyä puoleemme, jos sinulla on kysyttävää. Käymme
säännöllisesti vastaanottajamaissa ja vierailemme apua saavien lasten luona, seuraamme tuen käyttöä
ja olemme tiiviissä yhteydessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Työ ihmiskaupan ehkäisemiseksi jatkuu Nigerian Edossa. Nyt alkuvaiheessa on tärkeää työskennellä
laajalla rintamalla perheiden, paikallisten johtajien ja koulujen kanssa luottamuksen synnyttämiseksi.
Tyttöjen tilanteeseen ei voida vaikuttaa ilman yhteistyötä perheiden ja lähiyhteisön kanssa.
Problematiikka ja työskentelytapa Edossa muistuttaa paljolti toimintaamme Intiassa, jossa olemme
työskennelleet nyt viisi vuotta. Lämmin kiitos kaikille teille, jotka auttavat kanssamme tyttöjä Intiassa
käymään koulua; yhdessä ehkäisemme lapsiavioliittoja, ahdistelua ja väkivaltaa. Lahjoituksesi Naiselta
naiselle -keräykseen antaa niin ikään tytöille mahdollisuuden käydä koulua; se antaa nuorille naisille
mahdollisuuden tulevaisuuden luomiseen koulutuksen ja pienimuotoisen yrittäjyyden kautta. Lahjoitus
maksetaan keräystilillemme FI57 4963 1040 0374 39 viitteenä ”Naiselta naiselle 2017”, tai jollekin
kuukausikirjeessä mainituista tileistä.
Kiitos arvokkaasta avustasi.
Ystävällisin kesäterveisin
Karolina Wägar

