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Alkuvuosi on mennyt hurjaa vauhtia. Oman työni lisäksi sain helmikuun alussa vastuulleni myös
hankkeeseemme liittyviä hallinnollisia asioita, joten työpäivien ajankulu on ollut taattu. Kisumussa on
käynyt monenlaisia vieraita. Lähettitoverit kokoontuivat lähettienkokoukseen, neljä suomalaista
opiskelijaa ovat harjoittelussa kolmisen kuukautta, erään tukiseurakunnan lähetyskasvatussihteeri
vieraili tutustumassa työhön ja yksi turistiryhmäkin kävi tutustumassa kotiimme ja työhömme. Kaikki
nämä kohtaamiset ovat olleet hienoja. Sain olla mukana erään kummipariskunnan ja kumminuoren
tapaamisessa toimistossamme. Tämä nuori oli jännittänyt kovasti tuota tapaamista ja hän tuli sovittuna
aamuna toimistoomme heti aamulla aikaisin odottamaan tuota kohtaamista. Vaikka nuori oli kovin ujo ja
keskustelu tapahtui tulkin välityksellä, oli tuo kohtaaminen varmasti merkittävä hetki meille kaikille. Oli
hienoa saada olla mukana tuossa tapaamisessa. Olette mukana tärkeässä työssä tukemassa
kenialaisia lapsia ja nuoria elämässä eteenpäin. Tuellanne on todellinen merkitys näiden ihmisten
elämässä!
Hienoa on ollut edelleen kohdata hankkeemme nuoria
kasvotusten tai sitten viestien välityksellä. Näistä hetkistä
nautin erityisesti työssäni. Pienet hetket toimiston
pihapiirin puun alla keskustellen ovat hienoja. Tuntuu
hyvältä kun nuoret luottavat ja uskaltavat kertoa
haaveistaan ja ongelmistaan. Yhdessä saadaan jättää
rukouksessa kaikki asiat Jumalalle. Myös orpokodin lasten
kanssa on aina yhtä ihana viettää aikaa. He ottavat minut
ja kassista löytyvät tikkarit aina iloiten vastaan.
Sylipaikasta kilpaillaan ja vieruspaikkakin kelpaa. Autolta
orpokodin pihaan kulkiessani käsistäni pitää kiinni useita
lapsia ja näin kävelemme hissukseen käsi kädessä kodin pihapiiriin. Ystävänpäivän aattoa saimme
juhlistaa piknik eväillä kodin pihapiirissä. Istuimme huovan päällä ja söimme muffinseja ja mehua. Tuo
lauantainen pieni hetki oli erityisen mukava. Herkuttelun jälkeen kokoonnuimme kodin saliin paikallisen
pastorin pitämään pyhäkouluun. Saimme laulaa, lukea lasten Raamattua ja rukoilla yhdessä.
Kevään ajaksi on suunnitteilla monenlaista toimintaa. Huhtikuussa tulemme vierailemaan viidessä
kirkossa, jossa tapaamme hankkeemme lapsia ja heidän huoltajiaan. Noihin päiviin on suunniteltu
monenlaista ohjelmaa. Lapset tulevat saamaan uusia tavaroita, huoltajille maksetaan kuukausittainen
ruokaraha, käymme läpi lasten koulumenestystä, otamme uusia valokuvia, kertaamme hankkeen
säännöt, pysähdymme Raamattuopetuksen ääressä ja keskustelemme esiin tulevista asioista. Noissa
tapaamisissa on myös aikaa kahdenkeskiseen keskusteluun. Kirkon penkkiin on kiva istahtaa ja jakaa
hetki lasten ja nuorten arjen asioita. Monenlaisia palavereja on myös tiedossa työn puitteissa niin
Matongossa kuin Kisumussakin. Ja normaalit omat kummiyhdyshenkilön työt luonnollisesti kuuluvat
asiaan. Mahdollisuuksien mukaan vierailen myös kummilapsihankkeen lasten kodeissa huhtikuun
aikana. Tuolloin lapsilla on lomaa koulusta ja he ovat kotona. Kaikkiin näihin tilanteisiin pyydämme
esirukousta.
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Harmikseni naapurustossa sijaitsevat jumppapaikka sulki ovensa helmikuun
lopussa. Olin tottunut käymään siellä viikolla päivittäin työpäivän päätteeksi.
Nyt on pitänyt keksiä jotain uutta harrastusta. Kisumussa on ollut nyt todella
kuuma, päivittäin lämpötila on kohonnut yli +30 asteeseen. Olenkin yrittänyt
nousta aamuisin aikaisin ylös ja käydä vähän hölkkäämässä. Seitsemän
jälkeen aurinko on jo noussut ja paistaa paahtavasti. Tuolloin on jo hyvä aika
lopetella lenkkiä. Sinikka naapurin kanssa olen saanut käydä iltaisin
kävelyllä. Eräänä iltana kävelyllä meitä tuli vastaan päättäväinen kukko,
lehmä ja kilpikonna. Kisumu on Kenian kolmanneksi suurin kaupunki,
asukkaita on vajaa puoli miljoonaa. Kodistamme on kävelymatka keskustaan.
Kuitenkin näillä kotikaduilla vastaan voi tulla lähes mitä vaan. Leijonankin
ärjynnän kuulee läheisestä eläintarhasta iltaisin. Joskus pihaamme eksyy
apinoita tai magnusti, mikä on heille suuri virhe, sillä vahtikoiramme Tellu,
Vellu ja Salli eivät hyväksy eläinvieraita pihapiiriimme.
Pääsiäisen aika lähestyy. Levollista ja riemullista Pääsiäistä sinulle!
”Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto” Ef 1:7
Lämmin kiitos kaikesta tuesta tekemällemme työlle. Jumalan siunausta elämääsi!
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Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitetään kaikista orpotyön tukijoista
Kevään suunnitellut kohtaamiset hankkeemme lasten ja huoltajien kanssa
Pyydetään viisautta ja voimia hoitaa kevään ja kesän aikana olevia erityisiä työtehtäviä
Pyydetään viisautta kaikille hankkeemme nuorille, jotka miettivät jatko-opiskelupaikkoja
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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