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Helteiset kesäterveiset Botswanasta
Botswanassa on koittanut kesäkuukausista kuumin eli tammikuu. Lämpötila hilaa itsensä joka päivä
neljänkymmenen asteen kieppeille ja vuorokauden alin lämpötilakin pysyttelee kahdenkympin paremmalla
puolella. Sateita on tullut todella huonosti Gaboronen seudulla, mutta sen verran kuitenkin, että karjalla on
jotain syötävää. Lähes joka ilta ukkonen jyrisee ja kastelee sattumanvaraisesti jonkun osan kaupungista.
Botswanalaiset viettävät kesälomansa joulun aikaan ja Gaborone olikin joulukuussa paikoitellen kuin
kummituskaupunki. Ihmisten henkinen koti on kylissä, josta heimo on kotoisin ja suurin osa porukasta viettää
vapaapäivänsä sukulaistensa keskuudessa kaukana pääkaupungin ”humusta”.
Uuden vuoden tulo on näkynyt voimakkaimmin kuntosalilla, jonka parkkipaikka täyttyy autoista ennen
aamuviittä, kun ylimääräistä fyysistä auktoriteettia yritetään karistaa lanteilta. Kirjakaupassa huomaa myös
kuinka erilaiset elämänhallintaoppaat ym. tekivät hyvin kauppansa kauppojen auettua uuden vuoden
vapaiden jälkeen.

Vesiputous - Moremi Gorge

Botswanan luonnosta löytyy Nerine Laticoma.

Arki elämää Gaboronessa
Botswana on kaikissa asioissa riippuvainen Etelä-Afrikasta, josta käsin tänne tuodaan lähes kaikki, mitä
kaupasta löytyy. Botswanalla on myös yksi maapallon suurimmista hiilivarannoista, joita hyödynnetään
Morepulen voimalaitoksessa. Suuri osa sähköstä kuitenkin tuodaan Etelä-Afrikasta, jonka valtiollinen toimija
Eskom on ajautunut entistä suurempiin taloudellisiin hankaluuksiin. Tämän takia sähkökatkot ovat
yleistyneet myös Gaboronessa. Etelä-Afrikan pohjoisimmassa provinssissa on vastikään puhjennut
muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen suu- ja sorkkatauti – epidemia ja suurta osaa maitotuotesortimentista
ei ole enää vähittäiskaupan valikoimissa.
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Naapurimaa Zimbabwen synkkä tilanne näyttäytyy täällä sieltä tulevien siirtotyöläisten kasvavana alakulona.
Zimbabwesta kotoisin olevat naapurimme pitävät meitä kartalla maan tilanteesta. Bulawayossa
(Matabelemaan keskuksessa) oli bongattu ja uutisoitu tähän mennessä pisin bensajono. Mittarille oli täytynyt
ryhtyä jonottamaan15 kilometrin päässä huoltamolta.
Tämä vuosi on vaalivuosi niin Etelä-Afrikassa kuin Botswanassakin. Gaboronessa tämän huomaa esim.
päätoimistomme lähellä Gaborone Westissä, missä keskiluokkaisen asuinalueen läpi rakennetaan nyt
kiireellä paikallisen edustajan edellisissä vaaleissa lupaamaa kevyen liikenteen väylää. Kivetty reitti pujottelee
ympäriinsä valtapuolueen väreissä punaisena ja mustana. Vaalien läheisyys näkyy joka paikassa pienten
infrahankkeiden muodossa. Kollegoiden mukaan tämä on perinteikäs tapa huomata vaalien läheisyys.
Botswanan hankkeet
Botswanan hankkeissa kiirettä on riittänyt, kun normaalin hankkeen toteuttamisen lisäksi meillä on menossa
vuoden 2018 tuloksien raportointi Helsinkiin. Niistä kerrome seuraavassa kirjeessämme lisää.
Ystävällisin terveisin,
Onni, Sanna ja Veikko
Jos kysymyksiä herää nin perheemme tavoittaa seuraavasta postiosoitteesta Botswanan evankelisluterilaisen
kirkon päätoimiston kautta: Veikko Huhta, Evangelical Lutheran Church in Botswana P. O. Box 1976
Gaborone BOTSWANA tai sähköpostista: sanna.auvinen@felm.org tai veikko.huhta@felm.org.
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Toivo. Yhteistyö. Muutos
Lahjoita Tsholofelongin lapsille ja tue heikoimassa olevien lapsien koulutietä sekä mahdollista lapsille valoisa

tulevaisuus ja tue taistelua ilmastonmuutosta vastaan.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

