Uutiskirje 3- 2019 lokakuussa

Hyvät ystävät, sukulaiset ja lähetystyön ystävät,
kiitämme esirukoustuestanne.
Saimme iloksemme vierailla elokuussa Suomessa
nuorimman tyttäremme, Suvin hääjuhlassa. Suvi sai
aviomiehekseen skotlantilaisen Matthew Finlaysonin,
johon hän oli tutustunut opiskellessaan Skotlannissa
Aberdeenin
yliopistossa.
Juhlasta
muodostui
kansainvälisine vieraineen kaksikielinen suomalaisskotlantilainen häätilaisuus. Saimme tavata lähimmät
perheen- jäsenemme, ystäviä ja sukulaisia.

Ondjivan uusi kirkko
Etelä-Angolassa Kunenen läänin alueella yhteistyökirkollamme IELA:lla (Angolan Evankelis Luterilainen
kirkko) on pitkään ollut erityissuhteet Angolan valtion
edustajiin. Kunenen alueen kuvernööri oli sanonut Piispa
Tomas Ndawanapolle haluavansa lahjoittaa uuden
kirkkorakennuksen IELA:lle kiitokseksi kirkon antamasta
panostuksesta yhteiskunnan hyväksi. Minun, Raunon,
tehtäväksi tuli suunnitelmien tekeminen, joita olen
viimeisten kuukausien aikana työstänyt. Muut tehtäväni
saavat tällä hetkellä vähemmän huomiota.
Tämä ei ole ensimmäinen lahjoitus Angolan valtiolta
IELA:lle. Ondjivan seurakunnalle on aikaisemmin
lahjoitettu toimisto- rakennus kirkon omistamalle tontille.
Piispalla on toiveena siirtää läntisen hiippakunnan
keskustoimisto Lubangosta Ondjivaan.

Suvi ja Matthew Finlayson (kuvaaja Aaro Keipi)

Ajatuksena oli saada tämän uuden kirkkorakennuksen yhteyteen muutamia lisätoimistohuoneita. Näin
keskustoimiston työntekijät voisivat käyttää molempien rakennusten tiloja toimintaansa. Kirkko mitoitettaisiin
palvelemaan noin viiden sadan hengen seurakuntaa. Tässä on otettu huomioon tulevaisuus: seurakunnan
jäsenten määrän odotetaan kasvavan.
Valtion halukkuus tehdä tämänkaltainen lahjoitus kertoo sen arvostuksesta IELA:n tekemää työtä kohtaan
Angolan kansan hyväksi. Mainittakoon esimerkiksi Shangalalan klinikan toiminta myös sisällissodan aikana.
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Sadat potilaat saivat sieltä avun sairauksiinsa.
Valtion sairaaloissa ei ollut lääkkeitä, mutta
Sahangalalan
klinikalle
tilattiin
lääkkeet
Englannista saakka.
IELA on osallistunut myös koulutuksen
kehittämiseen. Shangalalan lähelle rakennettiin
nimittäin
IELA:n
aloitteesta
Suomen
Lähetysseuran tuella yläaste ja lukio, mikä
valmistui vuonna 2006. Se on sisäoppilaitos, koska
valtaosa nuorista tulee kaukaa. Suomen
Lähetysseura tukee osaa oppilaista kummityön
kautta ja heitä on tänä vuonna ollut yhteensä 46.
Viisi
näistä
kummioppilaista
saavat
päättötodistuksen joulukuussa.
Ondjivan uuden kirkon julkisivukuva

Koulutuksen kehittäminen on nykyään yhtenä tärkeänä osana Angolan valtiolla. IELA on osallistunut tähän
rakentamalla kirkkojen tonttien yhteyteen koulurakennuksia ja valtio on järjestänyt opettajat niihin. Myös
opettajien palkat tulevat valtiolta. Tämä on yksi niistä toimivista yhteistyömuodoista kirkon ja valtion välillä.
Kuivuus
Tänä vuonna kuivuus on koetellut Kunenen, Huilan ja Cuando-Cubangon läänien asukkaita rankasti, mikä
koskettaa YK:n mukaan n.2,3 miljoonaa ihmistä, joista yli 500 000 on lapsia. Sadetta ei viljasatoa varten saatu
riittävästi. Seurauksena on nälänhätää erityisesti köyhemmillä ihmisillä, joiden elanto on riippuvainen oman
pellon antimista, eikä heillä ole rahaa ruuan ostamista varten.
Angola on kärsinyt myös taantumasta vuodesta 2014 alkaen öljyn hinnan laskun myötä, mikä on johtanut
inflaatioon ja suureen työttömyysprosenttiin. Tämän lisäksi vuoden 2019 lokakuussa astui voimaan 14%:n
ALV, mikä on heikentänyt voimakkaasti paikallisen rahayksikön Kwanzan arvoa. Nämä kaksi tekijää ovat
johtaneet jopa 25%:n inflaatioon kuukaudessa. Edellä mainitut tosiasiat ovat ajaneet haavoittuvimmassa
asemassa olevat kansalaiset entistä heikompaan tilanteeseen siten, että suuri määrä ihmisiä elää totaalisessa
kurjuudessa. Tämän vaikutus näkyy mm. kerjäläislasten määrän huimana lisääntymisenä kaupunkien kaduilla,
lukemattomat lapset ovat joutuneet jättämään koulunkäynnin kesken ja lapsikuolleisuus on lisääntynyt.

Elintärkeät vesilätäköt eivät täyttyneet sateiden puutteen vuoksi; savipohja halkeilee syvälle maan uumeniin.

Karjalla ei ole heinää. Kuivuuden kärsimillä alueilla jopa 90% karjasta on kuollut. Jotkut ovat vieneet karjansa
muualle, satojen kilometrien päähän paikkaan, missä heinää on edes vähän. Toiset ovat onnistuneet ostamaan
heinää, jonka ovat kuljettaneet kotiseudulleen. Maaseudun ihmisille Huilan kunta (kotikuntamme) on
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järjestänyt vedenjakelun säännöllisillä vesitankkikuljetuksilla ja ihmiset tuovat tienvarsille vesiastiansa, jotka
täytetään. Kunenen kunnassa ei näin kuulemma tapahdu ja maaseudun asukkaat kärsivät: vettä lähdetään
hakemaan aamuyöstä klo 3 ja kotiin palataan vasta puolen päivän aikaan. Yleensä kävellen kaukaa haettu vesi
riittää vain ruuanlaittoa ja juomista varten.

Heinäpaalit odottamassa hakijaansa

Vesiastiat odottamassa vedenkuljetusautoa Huilan maakunnassa

Suomen Lähetysseura on myöntänyt loppuvuodeksi eteläiseen Angolaan humanitäärisen avustusprojektin,
jonka yhtenä tarkoituksena on kartoittaa Lubangon alueella katulapseksi joutumisen syyt. Hankkeeseen valitut
katulapset saavat viitenä päivänä viikossa aterian valtion omistaman Sosiaalitoimen toimitiloissa kaupungin
keskustassa. Heille järjestetään terveystarkastukset ja tarvittaessa sairaudenhoito. Valtion
henkilörekisterikeskus on luvannut osallistua hankkeeseen ja katulapsille pyritään saamaan
henkilöllisyyspaperit kuntoon, jotta heillä olisi mahdollisuus päästä kouluun. Nälkäapuprojektin jatkosta
keskustellaan jo Suomen Lähetysseuran kanssa.
Muita hankkeeseen liitettyjä aktiviteetteja ovat tietoiskut, sielunhoitopalvelut, lapsille ohjatut leikkihetket,
taideryhmät (kuten tanssi- ja teatteri), elokuvien esittäminen ja kirkon läsnäolo on tärkeä evankelioimisen
näkökannalta. Ruoka- ja siemenvilja-apua toimitetaan Huilan ja Kunenen läänien maaseudulle, jossa tilanne
on kriittinen.

Siunausta elämääsi tv. Eeva-Liisa ja Rauno
Facebookissa Suomen lähetysseura eteläisessä Afrikassa -sivulla voi seurata kuulumisia tältä työalueelta
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Eteläistä Angolaa
kohdannut nälänhätä
IELA:n työ
johdatusta piispoille
työhön
viisautta meille töihin
terveys
sadetta
nuortemme Markon, Sinin
ja Suvin elämä
kumppaneineen

Kiitosaiheita:
Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela
Eeva-Liisa on kirkollisen työn
koordinaattori ja Rauno kirkon
huoltokouluttaja IELA:n (Angolan
Evankelisluterilainen kirkko)
työyhteydessä
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00241 Helsinki
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Suomen Lähetysseuran
työtoverit
paikalliset työtoverit
IELA:n vahva
evankelioimisnäky
terveys
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Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta,
uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on
ollut työmme lähtökohta jo
lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja
inhimillistä maailmaa.

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

