Marja Ochiengin lähettikirje 1/30.1.2018
Lämmin kiitos kaikista joulumuistamisista kummilapsihankkeen lasten ja omasta puolestani! Tiimimme
työntekijät ovat toimittaneet joulupostit lapsille. Vuosi 2017 orpolapsityössä oli jälleen monivaiheinen.
Jouduimme hyvästelemään kolme hankkeemme nuorta ja useita lasten huoltajia. On siis ollut myös surun
vuosi, mutta kaikessa saamme turvautua hyvään Jumalaan ja iankaikkiseen elämään Jeesuksessa. Vuosi
on kiitoksen vuosi. Hankkeestamme valmistui taas useita nuoria ammattiin ja moni heistä on jo löytänyt
työpaikan. On hienoa kuulla näiden hankkeemme kautta menneiden nuorten elämästä jälkeenpäinkin
Yksi tällainen nuori kutsui tiimimme häihinsä ja erään nuoren kodissa sain vierailla. Suljetaan rukouksiin
kaikki hankkeemme kautta vuosien saatossa kulkeneet nuoret kuin myös ne, jotka tällä hetkellä ovat
hankkeen tuen piirissä.
Joulukuun puolessavälissä vietimme joulujuhlaa
Matongon orpokodilla. Oli hienoa kokoontua tiimimme
työntekijöiden kanssa yhteen viettämään juhlaa
yhdessä
lasten
kanssa.
Paikalla
oli
kaikki
kummilapsihankkeen työntekijät sekä orpokodin
työntekijät. Meillä on täällä suuri orpotyön tiimi.
Suljetaan myös heidät kaikki rukouksiimme. Joulujuhlan
ohjelmassa oli paikallisen papin pitämä jouluhartaus,
leikkejä, värityskuvan väritystä ja juhlalounas:
chapatileipää, kalaa, kanaa, lihaa, riisiä, ugalia,
kaalimuhennosta ja limsaa. Orpokodin lapset saivat myös joulupaketit,
joissa oli pieni lelu, uudet vaatteet, keksejä ja kangasnenäliina. Kovasti
lapset taas ilahtuivat noista pienistä lahjoista. Tiimissämme on tapahtunut
myös työntekijävaihdos. Orpotyönjohtajana toiminut Paavo Markkula
siirtyi muihin tehtäviin ja Jorma Arkkila otti hänen tehtävänsä hoitaakseen.
Muistetaan myös Jormaa rukouksissamme.
Joulukuussa vierailimme kummilapsihankkeen kuudella alueella
tapaamassa lapsiamme ja heidän huoltajiaan. Lapset saivat uudet
koulukengät ja rahaa uuden koulupuvun hankintaan. Huoltajille maksettiin
kuukausittainen avustus, jolla he voivat ostaa asioita, joita eivät saa
omalta kasvimaaltaan. Tällaisia ovat mm. sokeri, suola, ruokaöljy ja
saippua. Jorma Arkkila piti opetuksen rististä ja mitä se merkitsee meille.
Lapset värittivät erään vapaaehtoisen suunnitteleman kirjanmerkin
raamatunlauseella itselleen muistoksi. Minulla oli mahdollisuus tavata
lapsia henkilökohtaisesti ja keskustella heidän kanssaan. Nämä tapaamiset ovat aina hienoja päiviä
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itselleni. Vaikka päivät ovat pitkiä ja raskaitakin, on aina yhtä hienoa kohdata lapsiamme. Tapaamisten
aikana havaitsimme tiimimme kanssa jälleen kerran, että lapsillamme on todellisia haasteita
koulunkäynnissä. Tänä vuonna yritämme keskittyä evankeliumin lisäksi erityisesti tukemaan lasten
koulunkäyntiä ja kannustamaan heitä olemaan erityisen ahkeria. Tämän jätän myös rukousaiheeksi.
Etsin edelleen uusia tukijoita hankkeemme lapsille. Olen kiitollinen, jos voisit pitää työtämme esillä
ystäväpiirissäsi. Joskus joku tukija voi löytyä yllättävästäkin paikkaa, vaikkapa harrastusten parista. Tällä
hetkellä emme ota uusia lapsia hankkeeseen mutta minulla on 15 lasta ilman omaa henkilökohtaista
kummia.
Vierailin Nairobissa hakemassa työlupani, joka pitää uusia kahden vuoden välein. Prosessi ei ole mikään
kaikista yksinkertaisin mutta nyt minulla on taas passissani leima, joka oikeuttaa työntekoon maassa.
Lähetin arkeen kuuluu siis monenlaisia asioita. Huolehdin mm. käyttämämme pihapiirin asioista. Samassa
pihassa on neljä asuntoa ja vierashuone vierailevien lähetystyöntekijöiden käyttöön. Tähän tehtävään
kuuluu monenlaista, mm. erilaisten laskujen (mm. sähkö, vesi, pihavartija) maksamista ja monenlaisten
käytännön asioiden huolehtimista. Olen ollut myös jäsenenä lähettitiimimme työvaliokunnassa, joka
kokoontuu silloin tällöin käsittelemään erilaisia asioita. Helmikuussa kokoonnumme kaikkien Sleyn
lähettien kanssa lähettienkokoukseen täällä Kisumussa. On tärkeätä pohtia yhdessä viimevuoden töitä ja
suunnata tulevaan.
”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.” Hepr. 13:8
Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Siunausta sinulle elämään!
Terveisin,
Maikki
P.O Box 1203-40100, Kisumu, Kenya
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Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitetään kaikista orpotyön tukijoista kuluneen vuoden aikana
Uusien työn tukijoiden löytyminen
Orpotyön tiimi, lapset ja heidän huoltajansa, Matongon lastenkodin väki
Lasten koulunkäynti
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 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja
diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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