”Suurin kipuni on se, kuinka yksin olen
ollut äitini kuolemasta lähtien, on
vaikeaa kasvaa aikuiseksi yksin”,
kertoo Kabo, joka pääsi aloittamaan koulunsa Francistownin
slummeissa vasta 11-vuotiaana.
Samoihin aikoihin Kabon äiti
kuoli ja Kabon koulunkäynti
keskeytyi. Kummien tuella
Kabo pääsi takaisin kouluun ja on nyt valmistunut sosiaalialan työntekijäksi. Kabo, joka on
itse saanut apua, haluaa auttaa nyt muita heikossa
asemassa olevia.

Sinä voit muuttaa lapsen elämän.
TERVETULOA
MULLISTAMAAN MAAILMAA!

Kysyttävää?
Olemme täällä sinua varten:
p. 020 7127 201*
kummit@suomenlahetysseura.fi
www.suomenlahetysseura.fi/kummit
*) 020-alkuiseen numeroon soitettaessa
kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (sis alv 24%)

Bostwanan
kummilapset

FRANCISTOWNIN KUMMIPÄIVÄKOTI JA KUMMIKOULULAISET
Botswanassa monet vähävaraiset lapset ja nuoret ovat vaarassa jäädä vaille
koulutusta. Kummituen avulla heidän on mahdollista saada turvallista huolenpitoa ja ammattitaitoista opetusta päiväkodista koulun loppuun saakka.

Lahjoita lapselle toivoa
Eteläisessä Afrikassa sijaitseva Botswana on kahden miljoonan asukkaan
valtio, josta suurin osa on Kalaharin autiomaata. Kuivuus on siellä merkittävä ongelma, ja vedestä on ajoittain suuri pula. Maassa on edelleen paljon
köyhyyttä.
Botswanan pieni evankelisluterilainen kirkko elää aktiivisesti mukana vähäosaisten arjessa. Pitkälti vapaaehtoisten seurakuntalaisten varassa toimiva
kirkko tekee työtä myös maan toiseksi suurimman kaupungin, Francistownin köyhimmillä alueilla.
Myös sinä voit olla mukana auttamassa. Kirkon kummiohjelma Tsholofelong, ”Toivon paikka”, tukee vuosittain noin 150 koulu- ja opiskeluikäistä
lasta ja nuorta eri kouluissa. Jos kummitukea ei olisi, monet Francistownin
vähävaraisista lapsista ja nuorista olisivat vaarassa jäädä pois koulusta.
Botswanassa kaikilla lapsilla on oikeus koulupaikkaan. Kouluun mennessään lapsi tarvitsee syntymätodistuksen. Vanhempien velvollisuutena on
hankkia lapselle koulupuku ja -kengät. Nämä perusvaatimukset ahdistavat
vähävaraisten perheiden vanhempia, joista monet ovat yksinhuoltajaäitejä.

Auttamalla lasta autat perhettä
Suomalaisten kummien tuki on ollut merkittävä apu Francistownin koululaisille jo vuosien ajan. Pitkäjänteisellä työllä on mahdollista saada aikaan
hyviä tuloksia. Yhdessä voimme muuttaa lasten elämän. Myös kummien
rukoukset lasten puolesta ovat tärkeitä.
Kummina autat lapsia heidän arkipäivässään. He saavat koulupuvut,
kengät sekä koulutarvikkeita. Tarvittaessa perheet voivat saada myös muuta
vaate- ja ruoka-apua. Kummilapsia ja heidän huoltajiaan pyritään tukemaan kokonaisvaltaisesti. Kirkko järjestää lapsille leirejä ja työpajoja, joissa
opitaan sosiaalisia taitoja ja keskustellaan nuoria kiinnostavista aiheista.
Aids-valistus on tärkeä osa työtä.

Koulu- ja opiskeluikäisistä huolehditaan tukemalla heidän
koulunkäyntiään myös opetuksellisin tukitoimin ja tarjoamalla keskusteluapua. Nuorille pyritään löytämään mahdollisuuksia jatkaa opintojaan ammattiin saakka.
Kummien avulla koulun loppuun suorittaminen ja ammattiin valmistuminen on mahdollista. Kun nuori saa ammatin ja
työtä, se auttaa se koko perhettä.

Turvallista hoitoa pienimmille
Francistownin seurakunnassa toimii päiväkoti Masasi, ”Aamutähti”, jossa on
lähes sata 3–6-vuotiasta lasta. Kummien tuella 30 lasta saa päiväkotipaikan.
Tavoitteena on, etteivät lapset syrjäydy jo pienenä, vaan voivat jatkaa kummiohjelmassa koulunkäyntiä päiväkodin jälkeen.
Useiden kummilasten vanhemmat ovat työttömiä tai pienituloisia. Osa
lapsista on aids-potilaiden lapsia tai orpoja. Moni heistä kärsii aliravitsemuksesta. Vanhempien kyky huolehtia lapsistaan on usein heikentynyt terveysongelmien ja köyhyyden vuoksi.
Kummien avulla vaikeissa oloissa elävät lapset saavat mahdollisuuden
päivittäiseen, turvalliseen huolenpitoon päiväkodissa. Kummituella katetaan
kummilasten päiväkotimaksut, koulupuku, ruokailut ja tarvittaessa kuljetus
päiväkotiin. Myös vanhemmat saavat tukea, ja heidän voimavaransa lisääntyvät.

