RANTASUOMELA EEVA-LIISA
11.3.20

UUTISKIRJE

Hyvät ystävät, sukulaiset ja lähetystyön ystävät,
kiitos teille kaikille joulumuistamisista. Olemme saaneet joulupostia vielä helmikuussakin.
Humanitaarinen apu
Kerroimme viime kirjeessä nälänhädästä ja kuinka
Suomen Lähetysseura myönsi rahallista tukea
humanitaariseen projektiin, jolla Onnellinen Lapsihanke sai toimitettua ruoka-apua Lubangon katulapsille
ja ruoka- sekä siemenvilja-apua Gambokseen ja
eteläiseen Angolaan Kunenelle.
Hanke oli hyvin suunniteltu ja järjestetty. Hankkeen
työntekijät tekivät yhden päivän aikana valmiiksi 200
ruoka-apupakettia, jotka lastattiin rekkaan ja 19.12.2019
oli sovittu jakelusta niin Gamboksessa kuin
Shangalalassa Kunenella.
Ennen ruuanjakelua kaksi henkilöä oli lähetetty
kartoittamaan yhdessä paikkakuntalaisen vastuuhenkilön
kanssa suurimmassa tarpeessa olevat perheet. Yksi
perheenjäsenistä sai rannekkeen, jota näyttämällä hän sai
ruoka-apupaketin ruuanjakelupäivänä.
Kuivuudesta kärsineet perheet saivat uutta toivoa uuteen
satokauteen, kun he saivat ruokaa ja ennen kaikkea
siemenviljaa. Sateita on ollut kohtalaisesti uuden
sadekauden alettua ja ihmiset ovat pystyneet kylvämään
peltoihinsa hirssiä, mikä kestää paremmin kuivuutta ja
onkin kyseisten alueiden pääviljalaji. (kuvat Anderson de
Oliveira Costa)
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Lubangon katulasten nälkäapuhanke on myös alkanut
kiitettävästi. Heidänkin keskuudessaan tehtiin
etukäteen kartoitus, kuka on oikeasti katulapsi ja kuka
muuten vain kerjää kadulla. Hankkeeseen valituille
laitettiin ranneke ja sen perusteella lapsi pääsi
osallistumaan
lounaalle
ja
aktiviteetteihin:
terveystarkastus, leikkituokiot, poikien judoharrastus,
opetuselokuvat ja Raamatun opetustuokiot.
Viime syksyn aikana uusi ilmiö oli mumuila-heimoon
kuuluvien tyttöjen lukumäärän räjähdysmäinen
lisääntyminen kaupungin katukuvassa. Onnellisen
Lapsi-hankkeen vastuuhenkilö Anderson on tehnyt
yhteistyötä valtion sosiaalitoimen kanssa ja he jakoivat
vastuualueet niin, että sosiaalitoimi lupasi ottaa vastuun
mumuila-tytöistä ja Onnellinen Lapsi-hanke otti
vastuun katulapsista, jotka ovat pääasiassa poikia.
Molemmat tahot ovat tehneet loistavaa työtä ja
mumuila-tyttöjä ei enää näy katukuvassa; sosiaalitoimi
oli keskustellut kyseisen heimon päälliköiden kanssa ja
rohkaissut heitä puuttumaan asiaan.
Katulasten hanke (yht. 80 poikaa) jatkuu tänä vuonna
Suomen Lähetysseuran avulla katastrofihankkeena
puolen vuoden ajan. Paperittomille katulapsille on
aloitettu koulunkäynti hankkeen puitteissa ja heille
pyritään järjestämään henkilötodistukset, jotta he
pääsisivät valtion kouluun. Samanaikaisesti tehdään
tarkempaa kartoitusta lasten mahdollisista kotioloista ja
arvioidaan, voisiko lapsi palata kotiin pienen
avustuksen turvin. Mikäli kotiolot eivät ole suopeat
lapselle, hänelle pyritään järjestämään sijaiskoti.
Toivomme, että katulasten tilanne helpottuisi ja heille
tulisi paremmat edellytykset integroitua yhteiskuntaan.
Työ vaatii pitkäjännitteisyyttä ja esirukousta.
(kuvat Anderson de Oliveira Costa)

Kumppaneiden tapaaminen
Tammikuun loppupuolella järjestimme hankseminaarin
Lubangossa.
Hankevastaavat
olivat
paikalla
ensimmäiset kolme päivää työstämässä vuosiraportteja
ja sen jälkeen oli kirkon johto mukana kaksi päivää.
Kävimme läpi viime vuoden raportit ja pohdimme
yhdessä, miksi osa aktiviteeteista oli jäänyt tekemättä.
(kuva Teija Lievonen)
Aluepäällikkö Marja Alastalo oli saapunut myös
paikalle ja hän sai tutustua paremmin hankkeiden
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työntekijöihin. Marja piti hienon ja konkreettisen esityksen, miten Suomessa kerätään varoja lähetystyöhön.
On hienoa, että Suomessa löytyy vielä uskollisia lähetystyön tukijoita! Rohkaisimme paikallisia kumppaneita
myös pohtimaan, miten he voisivat saada itsekannattavuuden nousuun omissa hankkeissaan.
Helmikuun alkupuolella meillä oli ilo saada
Suomen
Lähetysseuran
Ulkomaanosaston
apulaisjohtaja Christine Stukaloff vieraaksi. Hänen
kanssaan vierailimme Suomen Lähetysseuran
avustamissa hankkeissa ja meidät otettiin erityisen
lämpimästi vastaan Onnellinen Lapsi päiväkodilla.
Meidän oli tarkoitus mennä samaa matkaan
Namibiaan työntekijäpäiville, mutta Raunon kanssa
emme voineet poistua maasta viisumiongelmien
takia. Viisumiprosessimme on kestänyt jo yli neljä
kuukautta Ulkomaalaisvirastossa. (kuva E-L
Rantasuomela)
Eeva-Liisan veljet ja käly Timo, Sakari ja Riikka toivat myös mukavaa piristystä helmikuun loppupuolella.
Saimme yhdessä vierailla Benguelassa, jossa olemme käyneet lapsuudessamme lomalla.
Tänä vuonna on Namibian lähetyksen juhlavuosi 150 v. Lähetysjuhlat ovat Lahdessa toukokuussa 22.-24.5. ja
sen pääteemana on kumppanuus ja Namibia. Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan lähetysjuhliin.

Siunausta elämääsi tv. Eeva-Liisa ja Rauno
"Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun
Jumalani, johon minä turvaan" Ps. 91:2

Eeva-Liisa ja Rauno
Rantasuomela
Eeva-Liisa on kirkon
työnkoordinaattori ja
Rauno on kirkon
huoltokouluttaja IELA:n
(Angolan
Evankelisluterilainen
kirkko) työyhteydessä.
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Kiitosaiheita
Työtoverit
Humanitaarinen
apuprojekti jatkuu
IELA:n vahva
evankelioimisnäky
Terveys
Angolassa ei ole vielä
todennettuja Koronavirustapauksia
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Nälänhätä
IELA:n työ
Katulapsia saataisiin
takaisin koteihinsa tai
järjestyisi sijaiskoteja
Viisautta meille töihin
Terveys
Nuortemme Markon,
Sinin ja Suvin elämä
Viisumi

