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Francistownin koululaiset

Rakkaat Botswanan kummit,
Kesä on saapunut Botswanaan ja olemme saaneet jo muutaman kerran sateita. Juuri nyt sade lotisee
harmaalta taivaalta ja on mukavan viileää. Hellettä ehti olla useampi viikko ja ensimmäisen sateen
virvoittama luonto alkoi jo kärsiä veden puutteesta.
Olen aloittanut kummiyhdyshenkilönä Sanna Auvisen jälkeen ja olen saanut vierailla Francistownissa kaksi
kertaa tutustumassa Tsholofelong -kummiohjelmaan ja Masasi-päiväkotiin.
Elämä jatkuu koronan keskellä
Koronavirus leviää edelleen Botswanassa, tosin hitaasti. Yritämme elää täällä niin normaalisti kuin
mahdollista. Häitä suunnitellaan ja niitä juhlitaan lyhyen kaavan mukaan vain kaksi tuntia. Hautajaisiin
kokoonnutaan, niitä ei voida siirtää.
Yli 8 000 on saanut tartunnan, mutta heistä enää noin 800 on positiivisia. 31 on menehtynyt sairauteen.
Viruksen leviämistä yritetään estää rajoittamalla matkustamista. Maa on jaettu yhdeksään alueeseen ja
alueelta toiselle siirtymiseen tarvitaan matkustuslupa, jonka voi saada hautajaisia, maatilalla käyntiä,
työmatkaa tai turismia varten.
Koronarajoitusten takia päiväkodit, myös Masasi-päiväkoti sekä paikalliset koulut olivat suljettuina
maaliskuun lopulta lähtien.
Masasin päiväkotilapset
Masasi-päiväkodin lapsille annettiin tekemistä kotiin, väritystehtäviä ja numeroita sekä lauluja, jotta opittu
ei pääsisi unohtumaan. Opettajat pitivät yhteyttä lapsiin ja heidän huoltajiinsa puhelimen välityksellä.
Kesäkuussa koululaiset palasivat opintoihinsa ja heinäkuussa yksityiset päiväkodit, niiden joukossa Masasi,
avasivat ovensa. Masasi toimii nyt puolipäiväisenä ja lapset lähtevät koteihinsa jo puoliltapäivin. Tuettavia
lapsia on edelleen ollut 20, iältään 2 ½ - 5 vuotta. He ovat saaneet ruoka-apua. Viisi lasta on saanut
koulupuvut ja myös tukea matkaan kotoa päiväkotiin.

Koululaisille tukea

Tsholofelong-ohjelma on tukenut tämän vuoden aikana 17 alakoululaista ja 25 yläkoululaista. Viisi
opiskelijaa on saanut tukea matkustamiseen ja hygieniatarvikkeisiin tai vuokranmaksuun. Oppilaille
annetaan koulupukuja ja koululaukkuja ja tarvittaessa avustetaan valokopioiden ottamisessa.
Koulut toimivat tällä hetkellä kahdessa opetusvuorossa. Joissakin kouluissa ensimmäiset menevät kouluun
klo 7.30 ja lopettavat klo 11.30. Toisen ryhmän opetus on klo 12.30–16.30. Päiviä yritetään pidentää, että
saadaan opiskeltua koulun lockdown-tauon aikana käsittelemättä jääneet asiat. Vuoroviikoin opiskellaan
aamuvuorossa ja iltapäivävuorossa. Lounas tarjotaan kummallekin ryhmälle. Koululuokkia on jaettu
pienempiin opetusryhmiin. Eräässäkin koulussa on neljän rinnakkaisen luokan sijaan nyt kahdeksan
opetusryhmää samalla asteella.
Apua perheille liikkumisrajoitusten aikaan
Liikkumisrajoitukset huhti-toukokuussa olivat vaikeaa aikaa monelle. Useiden botswanalaisten
jokapäiväinen tulo ja elanto riippuu siitä, että he pystyvät tekemään lyhytaikaisia töitä tai pitämään pientä
kioskia tai parturinliikettä kadun varrella. Liikkumisrajoitusten aikaan kotoa ei saanut poistua, ellei ollut
hakenut lupaa kaupassa tai klinikalla käyntiä varten.
Monelta loppui ruoka. Hallitus lupasi tukea köyhille sekä työttömäksi ja tuloja vaille jääneille, mutta avun
saajien rekisteröiminen ja ruoka-avun jakaminen oli hidasta. Kaikilla ei ole kotona vesipistettä ja heiltä
loppui vesi. Jotkut keräävät polttopuita ruoanlaittoa varten, sillä heillä ei sähköä eikä kaasuhellaa tai
kaasupullo tyhjeni. Kun kotoa ei saanut poistua, polttopuut loppuivat.

Tsholofelong-ohjelman tukemien lasten huoltajat ottivat
yhteyttä ohjelman koordinaattorin Bontle Masegoon ja hän
auttoi tarvitsijoita ja myös ilmoitti perheiden ongelmista
sosiaalityöntekijöille. Joillekin jaettiin ruokaa ja vettä, toisille
maksettiin kuorma polttopuita ja jotkut saivat peittoja ja
huopia kylmää aikaa varten.
Onalenna Mozangwan
kotona oli tulipalo ja hän
menetti koulupukunsa,
kirjansa, ja osa perheen
vaatteista ja petivaatteista
tuhoutui. He saivat tukena
ruokaa huopia ja vaatteita.
Onalenna kirjoittaa tänä
vuonna keskikoulun/
yläasteen päättötutkinnon.

Tsholofelong – Nayalorato; Toivon paikka – Anna rakkautta!
Tsholofelong-kummiohjelma on rekisteröitymässä itsenäiseksi yhdistykseksi, vaikka sen on tarkoitus
edelleen toimia Francistownin seurakunnan yhteydessä. Näin sillä on mahdollisuus saada tukea myös
muualta kuin Suomen kummeilta Lähetysseuran kautta.
Botswanassa on jo muita yhdistyksiä, jotka käyttävät nimenään tai sen osana sanaa tsholofelong – toivon
paikka. Niinpä työntekijät saivat lähettää ehdotuksia uudeksi nimeksi. Rekisteröitymisvirasto valitsi nimen
Nayalorato, mikä merkitsee Anna rakkautta! Sitähän juuri kummilapsiohjelmat ja lapsia tukevat järjestöt
tekevät, tuovat lapsen elämään välittämistä, rakkautta juuri nyt ja myös toivoa paremmasta
tulevaisuudesta. Rekisteröitymisprosessi on edelleen kesken, joten nimenmuutos ei ole vielä virallinen.
Kiitokset teille kummit!
Tänä vuonna erityisesti tarvitaan apuanne. Kiitos teille Botswanan lasten ja nuorten muistamisesta ja
tukemisesta.
Hyvää adventin ja joulun aikaa!
Kummilasten puolesta,
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