Kärsämäen seurakunta, Nepal lähetyksen kevätkirje 2021
Namaste Mugun ja Nepalin vammaistyön kummit ja koululaiset!
Nepalissakin eletään koronapandemian takia yhä poikkeuksellista aikaa. Onneksi digiloikan avulla yhteydet
sinne ovat hyvät. Viikoittain tulee uutisia ja terveisiä Mugun Dalit tyttöjen kummiohjelmasta. Hätä oli suuri
syrjäseudulla. Ruoka ja hygienia-apua on saaneet kaikki tytöt 2020. Koulut on vähitellen nyt tammikuun
2021 aikana avautuneet. Kummioppilaamme ovat luokilla 7-12, viisi ammattiopiskeluissa terveys- ja
maatalous alaoilla. Asenteet ovat muuttuneet ja alakastiset tytötkin pääsevät kouluun kummityön mallin
mukaan. Jokainen ammattiin valmistunut on onnistumistarina ja roolimalli muille. Lapsiavioliitot ovat myös
vähentyneet koulutuksen kautta. Kristuksessa ei ole eriarvoisuutta, siitä lähetystyö todistaa. Hätäapu kuva:
säkki riisiä ja muuta kuivaruokaa sekä maskeja ja hygieniatuotteita jokaiselle kummitytölle ja perheelleen.

Forward Looking -vammaistyössä keväällä 2020 jaettiin radiot ja materiaalia kotiopetukseen kun koulut
sulkeutui, ylioppilaskirjoitukset peruuntui. Ruokatukea sai jokainen 438 henkilöä 1-3 kertaan: 25kg säkki
riisiä, linssiä, öljyä, suolaa, sokeria, teetä, kuivaruokaa ja hygieniatuotteita. Joillekin lisäksi asuntoloihin
kaasupullot. Nepalista puuttuu lähes täysin turvaverkot, eläkkeet ja sosiaalinen työ. Puhelimitse pidettiin
yhteyttä Katse Eteenpäin(FL) kumppanin kautta. Työ jatkuu. Apu menee perille kummioppilaalle. Seuranta
jatkuu 2021. Tämän vuoden kalenterin puhuttelevat kuvat, nepalin ja englannin kieliset tekstit sekä
musiikkia löydät netistä: flooking.org.np
Pandemian vuoksi myös oma matkani siirtyy, mutta yhteydet ovat monet ja säännölliset; on zoom
kokouksia, netti ja Whats App viestejä ja kuvia, usein puheluita. Kiitollisia viestejä tulvii: Meitä ei unohdettu,
kummirahalla koko perheeni tuli toimeen 9 kk koulujen ja yliopiston sulkuajan. Nyt koulut auki tammikuusta
ja elämä normalisoitumassa vähitellen. On rukousyhteys ja luottamus tulevaisuuteen.

Sain ihanan sähköpostiviestin Humlasta, Länsi-Nepalista, polion sairastaneelta Manisha Aidilta.

”Hurraa, taas koulut ovat avautuneet! Nepalin yli 10 miljoonaa lasta oli pois koulusta yli 9 kuukautta! Vain
hyvin, hyvin harvoissa kouluissa edes Kathmandussa oli etäopetusta. Olen Manisha, opettaja, sairastin
polion pienenä. Kotiläänini, syrjäinen Humla on Tiibetin rajalla, länsi-Nepalissa. Kouluun pääsin naapurin
opettajan tuella. Vammaiskummityön tuella pääsin ylioppilaana lentokoneella pääkaupunkiin ja valmistuin
opettajaksi Kathmandusta. Monin leikkauksin, metallitukien ja kyynärtukien avulla kävelen hyvin. Kutsun
sinut kouluuni seuraamaan minun tuntejani ja katsomaan kuinka kummituella minun elämäni muuttui. Olen
ihme ja kiitän siitä Jumalaa ja teitä”, hän kirjoitti sähköpostissa, seisten kuvassa riisipeltojen keskellä
punaisessa kurtassaan. ”Opetan peruskoulussa ja olen kotiseudullani kaikille vammaisille lapsille roolimalli.
Vähitellen asenteet ovat muuttuneet ja vammaisia lapsia ei enää piilotella, mutta kouluun päästäkseen
tukea tarvitaan. Olen tukihenkilö monelle. Kummijärjestölle tuki Suomen Lähetysseuralta on tärkeää.”
”Ilmanmuuta tulen, kun korona hellittää”, oli vastaukseni ja kuvana Suomen talven korkeat lumihanget!!

Rabina keskustelee kuuron Krishna Bikramin kanssa toukokuun ylioppilaskirjoituksista 2021. Rabina ja Laxmi
tekevät vierailuja, pitävät yhteyksiä nytkin 240 vammaiseen lapseen ja nuoreen sekä välittävät
kummimaksut. Asuntoloiden avauduttua he seuraavat, että jokainen varmasti palaa kouluun ja sai
tarvittavan tuen pandemian sulkujen vuoksi. 2020 ylioppilaskirjoitukset peruuntuivat,10lk todistuksella
pääsi läpi kaikki. Nyt on 24 teknisessä ja 85 yliopistolla, 107 peruskoulussa, loput vuosikursseilla. Lakia
opiskeleva sokea Krishna tekee viimeisiä maisteriopintojaan. Muutamia on juuri työllistynyt: Kuuro Raju
opettajaksi ja jalkaproteesinen Hira sairaanhoitajaksi kotilääniinsä. Onnea!
Lopuksi MURI MURI DHANJABAD eli tuhannesti kiitoksia sinulle, joka ole Nepalin lähetystyön tukija Mugun
alakastisten tyttöjen tai FL vammaistyön kautta. He saavat mahdollisuudet kouluun ja toivon ja
tulevaisuuden itselleen. Epävarmuus kuluttaa, toiveikkuus kannattelee, siksi tuki on tärkeää. He ovat
roolimalleja muille. Lähetystä tukemalla todistamme, että Kristusta palvellaan sanoin ja töin. Jumalallemme
jokainen on ainutlaatuisen arvokas ja rakas. Ilman tukea monen elämä opiskelu olisi mahdotonta.
Keskittykäämme hyvään! Korostamme jokaisen vahvuuksia. Siunattua kevättä sinulle, olet arvokas!
Terveisin Kirsti Kirjavainen, entinen Nepalin nimikkolähetti ja kuvan 700 vuotta vanha villiviikunapuu.

