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Arvoisat sisaret ja veljet
Lämmin tervehdyksemme teille! Venezuelan evankelisluterilainen kirkko (IELV) on uskollinen tehtävälleen,
joka tarjoaa tukeaan haavoittuvimmille. Lähetysseura rahoittaa Venezuelassa kummiohjelmaa, jonka nimi
on ”Lapset kohti parempaa elämää” ja johon kuuluvat Casa Hogarin poikakoti ja esikoulu, "Ystävyyden
talo".
Tämä työ on ollut osa kirkollista työtämme jo pitkään. Casa Hogar täyttää 26 vuotta ja esikoulu 17 vuotta.
Maamme vakavan humanitaarisen kriisin keskellä molempien instituutioiden ylläpitäminen on kuitenkin
valtava tehtävä. Tässä meitä kuitenkin auttaa Jumalan läsnäolo ja Lähetysseuran apu ja tuki.
Tänä päivänä Casa Hogarissa asuu 18 3–19 vuotiasta lasta ja nuorta, jotka tulevat hyvin hauraista
olosuhteista. Casa Hogarissa he saavat ruokaa, laadukasta koulutusta ja heille järjestetään
virkistystoimintaa sekä urheilua. Kaiken toiminnan perustana toimivat kristilliset arvot.
Esikoulu puolestaan tarjoaa kattavan
esikoulutuksen 20:lle 4–6-vuotiaalle lapselle,
jotka saavat myös ravitsevan aamiaisen
päivittäin. Ravitseva ruoka on osa strategiaa,
jolla halutaan vaikuttaa lasten keskuudessa
havaittuun aliravitsemukseen. Kuvassa
kouluun siirtyviä oppilaita, nimet
juhlahatuissaan.
Venezuelaa koettelee tällä hetkellä syvä kriisi
kaikilla tasoilla. Yli 90 % väestöstä asuu
kriittisessä köyhyydessä ja kuukausitulot
vastaavat vain 11 dollaria. Julkiset palvelut
ovat olemattomia ja tuotantoa vähennetään.
Tällaisissa olosuhteissa kummiohjelman ”Lapset kohti parempaa elämää” jatkaminen on mahdollista vain
Jumalan myötätunnon ja Lähetysseuran tuen avulla. Haluamme lähettää syvimmät kiitokset siitä, että
olette osa tätä hyvää työtä, jota teemme lastemme hyväksi. Ohessa joitakin Casa Hogarin poikien
kirjoittamia kirjeitä tukijoilleen. Näin he ilmaisevat kiitollisuutensa saamaansa apua kohtaan.
Kiitämme rukouksistanne, kaikesta tuesta ja solidaarisuudesta meitä kohtaan.
Kunnioittavin terveisin
Gerardo Hands Colmenares
Pastori ja kirkon presidentti

Casa Hogarin poikakodilla asuu nyt 18 poikaa, tässä kolme heistä:
Kalen Antonio Morales Tovar, 9 vuotta
Sisarukset, jotka asuvat myös poikakodilla: Cleiver Morales Tovar
Aika poikakodilla: 1 vuotta 9 kuukautta
Koululuokka: Kolmas luokka Toivon koulussa
Kalen on yksi seitsemästä sisaruksesta. Hänellä on haasteita kielen kanssa hänen
perheympäristöstään ja -taustastaan johtuen. Hänen vanhempansa eivät ole
huolehtineet hänestä. Kalenin vanhemmat ovat pakottaneet hänet kerjäämään
ja varastamaan perheensä kanssa.

Yonathan Sánchez Hernández, 11 vuotta
Sisarukset, jotka asuvat myös poikakodilla: Yeferson Hernández
Aika poikakodilla: 2 vuotta 11 kuukautta
Koululuokka: Kuudes luokka
Yonathan on kuudesta sisaruksesta vanhin. Hän on iloinen ja yhteistyötä
tekevä lapsi. Hän tykkää laulaa virsiä ja tutkia Raamattua. Hän käy matematiikan ja
piirtämisen tunneilla. Tämän lisäksi Yonathan harjoittelee laulamista ja
kitaransoittoa. Isona hän haluaa olla opettaja. Vaikka hänellä on
keskittymisvaikeuksia koulussa, hän pyrkii suorittamaan tehtävänsä. Koulunkäyntiin
hän saa erityistä apua pienessä koulussa, jossa luokkaa kohti on vain 10 lasta. Hän tulee köyhistä
olosuhteista, jossa hänen äitinsä ja isoäitinsä lähettivät hänet kerjäämään ja varastamaan veljensä kanssa.
Ángelo Daniel Mendoza Silva, 13 vuotta
Sisarukset, jotka asuvat myös poikakodilla: Yhavier Mendoza Silva
Aika poikakodilla: 8 vuotta
Koululuokka: Kolmas luokka yläkoulussa. Toivon koulu
Angelo on kuudes kahdeksasta veljestä. Hän on rauhallinen, yhteistyöhaluinen ja
järjestelmällinen. Hän osallistuu Casa Hogarin leipomopajaan. Hän käy Carabobon
musiikkikonservatoriossa, missä hän aloittaa huilun soittamisen. Tämän lisäksi hän
on mukana poikakodin kuorossa. Hän osallistuu mielellään palstanhoitoon ja
puutöihin. Hän haluaa isona olla mekaniikan insinööri ja pelastushenkilö. Ángelo tulee köyhistä
olosuhteista, hän on 5-vuotiaana aloittanut työt vihanneskaupassa isoäitinsä apuna. Hänen äitinsä hylkäsi
lapsensa ottaen mukaansa vain pienimmän sisaren, isä oli alkoholisti. Tästä syystä Ángelo tuli poikakotiin.
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