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Hyvät kummit,
Lähestyvän talven raikas tervehdys teille Francistownista! Aurinko paistaa mutta selkeästi on havaittavissa
vuodenajan vaihdon ajankohtaisuus. Kohta taas tarvitaan verryttelypukuja, pipoja ja hanskojakin.

MASASIN ARKEA

Masasissa on jälleen
tänä vuonna 30
kummituella
opetusta ja hoitoa
saavaa lasta. Sen
lisäksi omien vanhempien maksavana päiväkotiin on tullut
lapsia niin että kokonaislapsimäärä on noussut yli
neljänkymmenen. Ensimmäistä kertaa mukana on myös alle kolmevuotiaita lapsia.
Olen aikaisemmissakin kirjeissä kertonut siitä, kuinka Botswanan valtio on ottanut varhaiskasvatusta ja
esikouluopetusta omaan ohjelmaansa koulujärjestelmän piirissä ja kuinka se on vaikuttanut kaikkien
päiväkotien toimintaan Francistownissa. Jotta päiväkodit pystyisivät pitämään ovensa auki myös jatkossa,
ovat ne joutuneet lisäämään pienten lasten määrää ryhmissään, mikä puolestaan luonnollisesti vaikuttaa
siihen, että hoitajilta menee enemmän aikaa syöttämiseen ja muihin perushuoltoon liittyviin toimenpiteisiin.
Kuitenkin on ilo huomata Masasissa, että kaikista muutoksista huolimatta siellä on ”homma hyvin
hanskassa”. Opettajat ovat onnistuneet luomaan paikkaan järjestyksen ja lapset ovat jo tähän mennessä
oppineet päiväkodin rutiinin ja rytmin ja ovat selvästi tyytyväisinä Masasissa.
Aiempien vuosien systeemi, jossa sosiaalitoimi kuljetti kummilapset päivittäin päiväkotiin, on nyt muutettu
sellaiseksi, että sosiaalitoimi antaa vanhemmille tarvittavat varat kuljetukseen ja on vanhempien tehtävä
järjestää kuljetus haluamallaan tavalla. Francistownissa on iso määrä niin takseja kuin pikkubussejakin, jotka
aamuisin ja iltapäivisin sukkuloivat edestakaisin noutaen ja tiputtaen eri asteilla olevia lapsia ja oppilaita

heidän kouluihinsa ja koteihinsa. Tässä uudessa systeemissä on luonnollisesti hyvänä puolena paitsi
vanhempien itsehallinnan lisääntyminen, myös työllistävä vaikutus takseille ja busseille. Huonona puolena
sitten on se, että heikot vanhemmuustaidot omaavien vanhempien kohdalla voi lapsen tuominen päiväkotiin
joinain päivinä jäädä tärkeysjärjestyksessä alemmalle tasolle. Kuitenkin päiväkodin opettajien mukaan
vaikuttaa siltä, että vanhemmat ovat ottaneet vastuunsa suhteellisen vakavasti ja näin turhia poissaoloja ei
juuri ole.

LEIRILLÄ
Huhtikuun puolivälissä järjestettiin keskuksen tiloissa
kummilapsiohjelmassa mukana oleville alakouluikäisille
viiden päivän mittainen leiri. Tämä on jokavuotinen
tapahtuma, jonne lapset tulevat innolla. Myöhemmin
vuoden aikana järjestetään kummiohjelman toimesta leirit
myös yläkoulu-ja lukioikäisille ja sitten marraskuussa
koulunsa päättäville ikäryhmille.
Tänä vuonna tuolla leirillä oli mukana 13 lasta ja oli hauskaa huomata, että heistä suurin osa oli lapsia, jotka
ovat aloittaneet taipaleensa kummiohjelman tukemana jo Masasissa. Mukana olivat Masego ja Kelly, Alex ja
Onalenna, ja monenmonta muuta. He ovat kaikki nyt edenneet jo kohti alakoulun päättöluokkia ja
mielenkiintoista on pystyä seuraamaan, miten heidän elämänsä edistyy. Kaikkien Masasin kummilasten
kohdalla emme tätä pysty tekemään, sillä jotkut heistä jatkavat koulunkäyntiään pelkästään sosiaalitoimen
tukemina tai sitten vanhempien tilanne on parantunut niin, ettei lisätukea enää tarvita. Kuitenkin joskus
heistäkin kuulee, kun joku henkilökunnasta on tavannut jonkun perheenjäsenen kaupungilla. Aina iloista
kuulla lasten kasvusta.

KUMMIYHDYSHENKILÖ VAIHTUU
Minä olen siirtymässä pienen pätkän ajaksi Suomeen, kun työkauteni
kesäkuun lopussa päättyy ja niinpä saattekin seuraavan kirjeen
työtoveriltani Sanna Auviselta. Sanna tulee asumaan Gaboronessa ja
käy sieltä käsin sitten vierailulla Francistownissa. Näin ollen,
huomatkaahan uusi postiosoite tuolla sivun lopussa, jos haluatte
lähettää postia Francistowniin.
Kummityötä on tehty tänä vuonna 30 vuoden ajan Suomen
Lähetysseuran kautta. Tuhannet lapset ovat saaneet apua ja tukea
tämän ohjelman välityksellä. Koko maailma ei ole tullut, eikä tule, muutetuksi, mutta yksittäisten lasten ja
heidän perheittensä maailma on muuttunut. Kiitos Teille yhteisestä matkasta ja tuesta jokaisen kummilapsen
kohdalle. Siunatkoon Teitä kaikkia Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki!
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