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Aurinkoiset terveiset jälleen täältä Kisumusta. Alkuvuosi on
mennyt hurjaa vauhtia erilaisissa puuhissa. Sain vierailla
Matongon orpokodissa, josta viereinen kuva. Siinä ihana pieni
Steve kopioi omaa nimeään tuolin selkänojasta ikioman
kirjansa etusivulle. Nyt kirjassa lukee hienosti englanniksi:
tämän kirjan omistaa Steve. Orpokodilla arki pyörii lasten
käydessä orpokodin omaa esikoulua ja kylän peruskoulua.
Lauantaisin kylän pappi käy pitämässä pyhäkoulua lapsille.
Sunnuntaisin
lapset
osallistuvat
kyläkirkon
omaan
pyhäkouluun. Työntekijävaihdoksia on tiedossa orpokodille
muutamia, haussa on ollut uusi esikoulun opettaja ja yötyöntekijä. Lapset ovat saaneet olla
alkuvuoden ajan pääosin terveenä, mikä on suuri kiitoksenaihe.
Pääsin pitkästä aikaa mukaan diakonissan kanssa
kotikäynneille.
Lähdin
aamulla
seitsemän
jälkeen
liikenteeseen, jotta ehdin tapaamispaikkaan ajoissa, jossa
diakonissa Janet minua jo odotteli kahdeksan aikoihin.
Vierailimme kuudessa kodissa tuolla alueella. Joskus oli
mitä erinäköistä vastaantulevaa liikennettä, niin kuin
viereisestä
kuvasta
näette. Joskus polku
kävi niin kapeaksi,
että
jatkoimme
matkaamme kävellen.
Sain tavata lapsiamme ja heidän huoltajiaan, rukoilla
heidän kanssaan ja keskustella elämästä. Erään perheen
kodissa aurinko paistoi sisään ruostuneen peltikaton
aukoista. Sley:n Internet-sivujen kautta on mahdollista
lahjoittaa rahaa kotien rakentamiseen orpolapsille. Tätä
rahaa saimme olla käyttämässä rakentaessamme
helmikuussa kolme uutta kotia orpolapsille.
On aina yhtä hienoa, kun saan tavata hankkeemme kautta valmistuneita nuoria. Brendan tapasin
kauneushoitolassa, jossa hän on töissä. Etusivun yhteiskuva on tuosta tapaamisesta. Brenda on
naimisissa ja hänellä on pieni lapsi. Hän on saanut töitä omalta alaltaan. Brenda on erittäin
kiitollinen saamastaan tuesta ja annetusta mahdollisuudesta opiskella. Muistetaan rukouksissa
hankkeemme kautta menneitä nuoria heidän niin erilaisissa elämäntilanteissaan. Eräs näistä
nuorista otti minuun yhteyttä viikko sitten. Hänen opintonsa jäivät kesken muuta vuosi sitten, sillä
nuortamiestä kiinnostivat opiskelujen sijaan muut asiat. Eilen eräs hankkeemme nuori toivotti
minulle hyvää äitienpäivää, päivä tosin oli kansainvälinen naistenpäivä.
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Helmi-maaliskuun vaihteessa sain pitää pienen loman ja viettää sen yhdessä ystäväni kanssa
Kenian rannikolla. Kenia on todella kaunis maa. Oli ihana levähtää hyvässä seurassa kauniin
merenrannan hietikolla. Ensimmäisenä loma-aamuna sain toteuttaa erään haaveeni, aamulenkki
merenrannan hietikolla. Oli mahtava tunne juosta valkoista rantaviivaa pitkin auringon nousun
aikaan. Urheilusta on tullut minulle tärkeä asia ja siitä saan voimaa myös työntekoon ja joskus
hyvinkin vaikeiden asioiden käsittelyyn työssämme.
Sleyn talous on suurissa haasteissa tällä hetkellä. Toivon, että voit jatkaa edelleen Sleyn työn
tukemista rukouksin ja taloudellisesti. Voitko mahdollisesti harkita myös pientä tuen korotusta?
Pienikin korotus säännöllisessä tuessa merkitsee paljon. Pienistä puroista kasvaa suuri virta.
Suurkiitos kaikesta tuesta!

Siunausta sinulle elämään! Hyvää paastonaikaa ja tulevaa pääsiäistä!
”Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto”
Ef. 1:7

Terveisin,
Maikki

P.O Box 1203-40100, Kisumu, Kenya

www.taivaallinenlahja.fi/marja-ochieng marja.ochieng@sley.fi

Rukous- ja kiitosaiheita:







Kummilapsihankkeen kautta kulkeneet nuoret
Kiitetään kaikista orpotyön tukijoista
Uusien työn tukijoiden löytyminen
Orpotyön tiimi, lapset ja heidän huoltajansa, Matongon lastenkodin väki
Lasten koulunkäynti
Pyydetään terveyttä ja varjelusta liikenteessä

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Marja Ochiengin työtä, voit laittaa haluamasi
summan Sleyn lahjoitustilille 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 rengas” + oma kotiseurakuntasi
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos
tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100
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