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Viime kirjeessäni kerroin, kuinka Kisumussa oli erityisen kuivaa ja kuumaa. Sitä kuumuutta kesti noin huhtikuun
puoleen väliin saakka. Nyt sadekausi on alkanut ja lämpötilakin on tipahtanut siedettävämpiin lukemiin. Päivällä
lämpötila on noin +25 astetta. Illalla satelee ja lämpötila on noin +20 asteen tienoilla. Kaikki on täällä Kisumussa taas
vihreätä ja tomua ei ole ilmassa niin paljoa enää. Ihmiset ovat kuokkineet peltonsa ja istuttaneet maissit kasvamaan.
Noin kolmen kuukauden kuluttua he saavat toivottavasti korjattua hyvän sadon. Rukoillaan suotuisia sateita koko
Keniaan.
Huhtikuinen
orpotyönkiertue
on
ohitse.
Saimme
kohdata
hankkeemme lapsia ja nuoria sekä heidän huoltajiaan viidessä eri
kirkossa. Elokuussa tulemme sitten jatkamaan kierrosta ja
vierailemme niissä kirkoissa, joissa emme nyt vierailleet. Nämä
tapaamiset olivat hienoja. Päivien ohjelmaan kuului tänä vuonna
suomalaisten opiskelijoiden järjestämää ohjelmaa. Pienemmät lapset
askartelivat itselleen rannekorut ja nuoret pelasivat erilaisia pelejä.
Paikallinen pastori tai evankelista piti raamattuopetuksen.
Toimistomme työntekijä kävi läpi hankkeemme säännöt ja näin nämä
ovat taas muistuneet kaikkien mieleen. Huoltajille maksettiin
kuukausittainen ruokaraha ja lapset saivat uusia tavaroita.
Kahdenkeskiseen keskusteluun oli myös aikaa. Päivien lopuksi oli
lounas ja näin kotimatka sai alkaa vatsat täynnä. Huhtikuinen kiertue päättyi Aigo-nimiseen seurakuntaan, joka
sijaitsee Victoriajärven rannalla. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tiiminä olimme tuossa seurakunnassa ja meidät
otettiin vastaan erityisellä lämmöllä. Aamupalapöytä odotti meitä saapuessamme: paahdettuja maapähkinöitä,
leipää, keitettyä kassavaa, maissi-papumuhennosta ja teetä. Aamupalan jälkeen saimme aloittaa oman
ohjelmamme. Ohjelman lopuksi seurakunnan pastori piti kokoontuneelle väelle päiväjumalapalveluksen, johon kuului
myös ehtoollishetki. Jumalanpalveluksen jälkeen saimme vielä maittavan lounaan. Kylä on kalastajakylä ja niinpä
ruokana oli eri tavoin kypsennettyä kalaa. Olen saanut vierailla tässä seurakunnassa aikaisemminkin ja aina
vastaanotto on ollut yhtä lämmin. Pääsimme pakkautumaan tiimimme autoon myöhään iltapäivällä ja vähän matkaa
hiekkatietä ajettuamme suuret sadepisarat alkoivat rummuttaa auton kattoa. Oli hienoa päättää nämä keväiset
vierailut tällaisiin iloisiin tunnelmiin.
Orpokodilla lapset sairastelivat kovasti kevään aikana. Kaikki lapset lukuun
ottamatta yhtä pientä tyttöä joutuivat vierailemaan läheisellä klinikalla. Toisilla oli
pelkkää normaalia flunssaa ja toiset sairastivat malarian. Nyt onneksi kaikki lapset
ovat toipuneet ja he voivat taas hyvin. Orpokodilla on ollut tämän kevään aikana
suomalaisia opiskelijoita ja he ovat olleet lisäkäsinä lasten arjessa. Tämä on ollut
kodille siunaukseksi. Viimevuoden evankeliumijuhlien keppihevoskauppojen tuloilla
saimme alkuvuodesta hankittua lapsille viisi polkupyörää, kolme kolmipyöräistä ja
kaksi polkupyörää apupyörillä. Nämä pyörät ovat olleet kovalla käytöllä lasten
vapaa-ajalla. He ovat opetelleet pyöräilyä orpokodin pihapiirissä ja hienosti se on
lähtenyt sujumaan.
Hankkeemme hallinnolliset tehtävät, jotka sain vastuulleni helmikuusta elokuulle
asti, ovat vieneet suuren osan työajastani. Tehtävät ovat olleet aika haasteellisia
mutta olen saanut myös oppia paljon jo näiden kolmen kuukauden aikana. En ole
koskaan toiminut esimiesasemassa ja siinä onkin ollut myös opettelemista.
Erityisesti nyt kaikkiin näihin tehtäviin pyydän esirukoustanne. Olemme avaamassa
hankettamme myös uudelle alueelle ja tähän liittyen olen käynyt neuvotteluja ja valmistelu. Toivottavasti tästä voin
sitten kertoa kesän jälkeen hyviä uutisia. Hallinnollisten kuvioiden vuoksi minulla ei ollut mahdollisuuksia huhtikuun
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lomakuukauden aikana vierailla hankkeemme perheissä. Mutta hienoa oli tavata lapsiamme kirkoissamme näiden
tapaamispäivien aikana. Toimistollamme on myös vieraillut useita nuoria ja heidän kanssaan on keskusteltu
monenlaisista asioista. Monenlaisia haasteita heidän elämässään on. Monet nuoret ovat kasvaneet ilman isän tai
äidin mallia. Murrosiässä tämä erityisesti korostuu, sillä tuossa iässä täälläkin tarvitaan joku, joka sanelee säännöt ja
huolehtii että niistä pidetään kiinni. Myös keskustelu säännöistä ja elämästä on tärkeätä, ei vain pelkästään se että
sääntöjä on. Minusta tuntuu, että tämä puoli täällä joskus tuppaa unohtumaan.
Tänä vuonna en todennäköisesti tule osallistumaan Evankeliumijuhlille Virroille. Olet kuitenkin sydämellisesti
tervetullut orpolapsityön tukijoiden tapaamiseen lauantaina 2.7 klo 16.30. Paikalla on kotimaankaudella oleva
orpotyönjohtaja Paavo Markkula. Lisätietoja tämän vuoden Evankeliumijuhlista löytyy osoitteesta
www.evankeliumijuhla.fi/
"Ylistä Herraa, minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää
nimeään. Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle
tehnyt.” Psalmi 103:1-2
Lämmin kiitos kaikesta tuesta tekemällemme työlle. Iloisia kevät- ja
kesäpäiviä sinulle, siunausta elämään!
Terveisin,
Maikki
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Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitetään kaikista orpotyön tukijoista
Pyydetään viisautta ja voimia hoitaa kevään ja kesän aikana olevia erityisiä työtehtäviä
Pyydetään siunausta kaikkiin kevään tuleviin kokouksiin
Pyydetään viisautta kaikille hankkeemme nuorille, jotka miettivät jatko-opiskelupaikkoja
Kiitetään jo järjestyneistä opiskelupaikoista nuorillemme
Orpotyön tiimi, lapset ja heidän huoltajansa, Matongon lastenkodin väki
Pyydetään terveyttä ja varjelusta liikenteessä

Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle, Sley, PL 184, 00181, Helsinki,
sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 0503484645
Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
On hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Marja Ochiengin työtä sinulle sopivalla summalla.
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH

henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta
puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi

tai kirjoittamalla viestikenttään ”Marja Ochiengin lähetysrengas” + oma kotiseurakuntasi
Keräyslupa 2015-2016:
Poliisihallituksen 13.1.2015 myöntämän keräysluvan POL-2014-12480 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi
kerätä varoja 13.1.2015-31.12.2016 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa
sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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