Marja Ochiengin lähettikirje 3/2018, 2.5.2018
Sadekausiterveiset Kisumusta. Viimekirjeen kirjoittamisen jälkeen sateet
ovat jatkuneet, joillakin alueilla tulviksi saakka. Rukoillaan kohtuullisia
sateita koko Keniaan. Vierailimme tiimimme kanssa huhtikuun aikana
seitsemässä kirkossa tapaamassa
hankkeemme lapsia ja huoltajia.
Joillekin alueille huonot tiet aiheuttivat
vähän lisäjännitystä matkaan mutta
perille
pääsimme
hyvin
aina.
Ohjelmassa oli Raamattuopetusta,
uusien tavaroiden antamista lapsille
ja yhteinen ruokailu. Tiimimme
työntekijät
kävivät
henkilökohtaisia
keskusteluja
lasten
koulunkäynnistä ja sen haasteista. He rohkaisivat lapsia tekemään
parhaansa koulussa. Lähtökohdat joillakin lapsilla on hyvin
haasteelliset ja kotoa ei aina löydy apua tai edes rohkaisua koulun
käymiseen. Myös peruskoulujen opetuksen tasossa on hyvin paljon eroja, samalla luokalla saattaa olla
noin 70 oppilasta, joita yksi opettaja yrittää sitten yksin opettaa.
Ylhäällä oleva kuva on Matongon orpokodista ja sen esikoululuokasta. Keniassa oli lomakuukausi
huhtikuussa ja niinpä orpokodinkin lapset olivat lomalla tuolloin. Sain vierailla tapaamassa heitä ja
saimme taas viettää päivää yhdessä leikkien, piirtäen ja myös vähän herkutellen. Opin hauskan uuden
yhteisleikin, jonka orpokodin vanhin tyttö opetti meille. Siinä kierrettiin bambumetsässä etsimässä paria ja
lopulta kävelimme bambumetsässä kaikki pitkänä jonona.
Maaliskuussa minulla oli mahdollisuus osallistua viikon verran kestävään
traumasielunhoitokoulutukseen. Olen jotenkin työn kiireissä unohtanut opiskelun
ja tämä oli varsinaisesti ensimmäinen koulutus Kenian vuosien aikana
kielikoulun jälkeen. Ajatus opiskeluista jäi mietityttämään ja toivon, että voisin
lähiaikoina opiskella jotain. Maaliskuussa tapasin Nairobissa kolme
hankkeemme entistä nuorta. Suunnittelimme yhdessä, miten voisimme tukea
hankkeen nykyisiä opiskelijoita elämässä parhaalla mahdollisella tavalla.
Violalla, Wycliffellä ja Robertilla oli hyviä ajatuksia tästä ja teimme jo
suunnitelmia tulevaisuutta ajatellen. Meillä on hienoja nuoria! Ensimmäinen
askel on kesäkuussa järjestettävä opiskelijoiden tapaaminen Nairobissa.
Haluamme myös yhdessä tavoittaa jatkossa nuoriamme, jotka ovat kulkeneet
hankkeemme kautta mutta tämän jälkeen yhteys on katkennut. Viola on ottamassa vastuuta tästä asiasta.
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Vuoden työt alkavat jo vähän painaa ja koti-ikäväkin on. Kovasti odotan kesälomaa, jonka saan pitää
heinäkuussa. Elokuussa sitten taas työt jatkuu ja postiliikenne toimii tänne Keniaan niin maapostin kuin
sähköpostin välityksellä.
Tervetuloa eri Kenian kummimuotojen tapaamiseen evankeliumijuhlille Kalajoelle lauantaina 30.6 klo
11.15- 12.30 juhlakentän läheiseen kylpylähotelliin. Orpolapsityön kuulumisia kertoo Jorma Arkkila, joka
toimii orpolapsihankkeen johtajana.
Lämmin kiitos kaikesta tuesta työllemme. Hyvän Jumalan siunausta elämään, hyviä kevät- ja kesäpäiviä!
”Istuttaja ei siis ole mitään, eikä myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun.”
I Kor 3:7

Terveisin,
Maikki

P.O Box 1203-40100, Kisumu, Kenya

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

Rukous- ja kiitosaiheita:
 Pyydetään virkistävää kesälomaa
 Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista
 Matongon orpokodin lapset ja työntekijät
 Kummilapsihankkeen lapset, huoltajat ja työntekijät
 Lasten koulujen opettajat, pyydetään heille voimia tehdä työtään
 Pyydetään varjelusta liikenteessä ja terveyttä

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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