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Rakkaat Ystävät
Kesäinen tervehdys sinne Suomen talveen eteläisen Afrikan auringon alta. Täällä vietetään lämmintä tai välillä
jopa kuumaa kesää, johon kuuluvat myös sateet. Niitä on saatu aika kivasti, mikä onkin kuivuudesta kärsineen
maan, kansan ja ennen kaikkea luonnon kannalta erinomainen asia! Näiden sateiden myötä toivotaan pelloilta
jonkinlaista satoa, karjan painon lisääntymistä, ja vedensaannin helpottumista.

Suomen Lähetysseuran ja Angolan kumppaneiden yhteistyötä
Angola on suuri ja mielenkiintoinen maa, joka on alkanut nyt uuden presidentin Joao Lourencon myötä kovasti
kehittyä. Presidentti taistelee tarmokkaasti maan kehitystä lamauttaneen korruption poiskitkemiseksi ja toivoa
on, että asiat alkavat pikkuhiljaa parantua. Haasteet ovat kuitenkin kovat, sillä maa on kärsinyt taantumasta
vuodesta 2014 alkaen öljyn hinnan laskun myötä. Tämä on johtanut inflaatioon ja suureen
työttömyysprosenttiin. Tämän lisäksi vuoden 2019 lokakuussa astui voimaan 14%:n ALV, mikä on
heikentänyt voimakkaasti Kwanzan arvoa. Vuoden lopulla inflaatio oli jopa 25% kuukaudessa. Maata koetteli
vuoden 2019 aikana suuri kuivuus ja siitä johtuen kuivuuden kärsimillä alueilla jopa 90% karjasta kuoli. Jotkut
ihmiset veivät karjansa muualle, missä heinää on edes vähän. Toiset onnistuivat ostamaan heinää, jonka
kuljettivat kotiseudulleen. Tämän kuivuuden seurauksena myös ns. katulasten määrä lisääntyi mm. Lubangon
kaupungissa.
ATOS-järjestö tekee työtä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten piirissä. Slummin lapsille
mahdollistetaan koulunkäynti, heidän terveydentilaansa tuetaan tarpeellisin keinoin ja tarvittaessa heille
hankitaan henkilöllisyyspaperit. Näin pyritään varmistamaan se, että heillä olisi tulevaisuudessa mahdollisuus
ammattiin ja he pystyisivät siten katkaisemaan köyhyyden kierteen. Tällaista apua on vuonna 2019 annettu
130 lapselle ja nuorelle.
Vuoden 2019 kuivuusongelman keskellä järjestö aloitti toiminnan kaduille ilmeistyneiden lasten parissa ja sai
mm.siihen toimintaan Lähetysseuralta lisäavustuksen. Lapsille on tarjottu päivittäistä ruoka-apua, heidän
taustojaan kartoitettu ja mm.judoaktiviteetin (kuva) avulla heitä ohjataan itsehillintään ja kurinalaiseen
käyttäytymiseen. Näitä taitoja tarvitaan, jotta koulunkäynti ja opiskelu olisi mahdollista. Järjestö onkin
aloittamassa kouluopetuksen järjestämisen näille lapsille ensin omissa tiloissaan ja mahdollisesti sitten
myöhemmin siirtäen heidät tavallisiin kouluihin. Yhteistyötä tehdään hyvin aktiivisesti valtion eri
viranomaisten kanssa.

Suomen Lähetysseura tekee pitkäjänteistä työtä rohkealla otteella ja
asiantuntijuudella, jotta sanoma Jumalan rakkaudesta toteutuisi kaikkialla
maailmassa ilona, rauhana ja oikeudenmukaisuutena. Kristillisiin arvoihin
pohjautuvan visiomme toteutumiseksi tarvitsemme tukeanne.

ALUEPÄÄLLIKÖN KIRJE
Angola Marja Alastalo

Kun vierailijat saapuvat Katoliseen orpokotiin, saavat he tervehdykseksi vastaansa laulavan ja tanssivan
tyttöjoukkion. Tämä koti toimii Lubangossa suojana ja turvana tytöille, jotka voivat näin käydä kouluaan ilman
pelkoa hyväksikäytöstä. Joidenkin tyttöjen ammattikoulutusta tuetaan stipendein.
Suomen Lähetysseuran pitkäaikaisen kumppanin Angolan
luterilaisen kirkon IELA:n kanssa tehdään yhteistyötä kirkon
kapasiteetin kehittämisen alueella. Kristillisen kasvatuksen
piirissä on järjestetty pyhäkoulunopettajien kursseja ja
vahvistettu nuorten johtajien taitoja johtaa joukkojaan. Yhdessä
Luterilaisen maailmanliiton ja IELA:n muiden kumppaneiden
kanssa järjestetyn konsultaation tuloksena IELA ponkaisi
liikkeelle strategiasuunnittelun, joka nyt valmistuttuaan ohjaa
kirkkoa seuraavissa askeleissa. Kirkon kiireisimmäksi asiaksi
identifioitiin itsekannattavuus ja riippuvuuden vähentäminen
ulkopuolisista tulonlähteistä. Kirkko onkin aloittanut jo
kolehteihin ja kymmenyksien antamiseen tähtäävän opetuksensa
osana jumalanpalveluksia (kuva). Itsekannattavuustason nostamiseen tähtää myös Lähetysseuran tukema
kirkon kiinteistöjen kunnostamiseen tähtäävä henkilöapu.
Suomen Lähetysseuran tarjoaman henkilöavun, Yhtyneiden
Raamattuseurojen ja Angolan Pipliaseuran yhteistyöllä on
saatu paljon aikaan Raamatun kääntämisen alueella nkumbin,
kwanjaman, njanekan, umbundun, kikongon, ngangelan, songon
ja umbangalan vähemmistökielten kohdalla. Käännöstiimit (kuva)
kokoontuvat
säännöllisesti
koulutuksiin
ja
tekevät
määrätietoisesti työtä saadakseen Jumalan sanan käännettyä
omille kielilleen. Työtä tehdään myös lukutaidon vahvistamiseksi
näiden kielten kohdalla.
Matka jatkuu näiden kumppaneiden kanssa myös 2020 vuonna.
Kiitos siitä, että olette mukana
työssämme! Jäämme
mielenkiinnolla odottamaan, mitä kaikkea Jumala tiellemme tuo tänä uutena vuotena.
”Yksin emme työtä tee, toinen toista tarvitsee, tuomme vaihtopöydälle, lahjamme ja puutteemme”
Teitä kaikkia siunaten eteläisen Afrikan lähettien ja kumppanien puolesta,
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