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Hyvät ystävät ja Botswanan tukijat,
Botswanassa on odotettu sydän syrjällään, koska ensimmäiset koronavirustartunnat saapuvat maahan. Viimein
30.3 illalla kerrottiin, että maassa on todettu kolme tapausta, joista yksi oli jo kolme päivää aiemmin ehtinyt
kuolla. Sittemmin 31.3. presidentti Masisi julisti poikkeustilan alkavan torstaina 2.4. keskiyöllä ja ainoastaan
yhteiskunnan tärkeiksi päätetyt toiminnot saisivat jäädä auki.
Ihmisten odotetaan pysyvän kodeissaan seuraavat 28 päivää ja poistuvan kodeistaan ainoastaan jotain
elintärkeänä pidettyä tointa varten, kuten kaupassakäyntiä varten.
Erilaisia tukitoimia yrityselämälle myös julkistettiin, mutta tällaisten toimien implementaatio ei ole paikallinen
vahvuus, joten saa nähdä miten asiat etenevät. Suurin osa virallisissa töissä käyvistä ihmisistä työskentelee
julkisella sektorilla ja näillä ei varmaankaan tule olemaan akuuttia hätää. Suuri osa kuitenkin saa elantonsa
informaalilta sektorilta ja näiden ihmisten lähitulevaisuus on synkän näköinen.
Ihmiset ovat jo viikkokausia käyttäneet mm. hengityssuojaimia, pesseet tuskissaan käsiään ja pitäneet kaupassa
turvaväliä. Paradoksaalisesti edelleen kirjoitushetkellä 1.4. paikalliset joukkoliikennevälineet kombit, jotka
ovat bussikäyttöön modifioituja Toyotan Hiaceja, kulkivat normaaliin tapaan jouset pohjassa, ihmiset sisällä
pakattuina kuin sardiinit.
Lähitulevaisuus näyttää miten epidemia ryhtyy täällä ottamaan jalansijaa, mutta resursseja ja kapasiteettia on
maassa hyvin rajoitetusti ja allekirjoittaneella on tunne, että täällä homma voi mennä huonoon suuntaan, jos
COVID19-virus leviää laajalle.
Elämää täällä on viime aikoina värittänyt varautuminen kotikaranteeniin, jonka olemme tienneet olevan jossain
vaiheessa saapumassa kiitos YK:ssa työskentelevän naapurimme. Kaapit ovat täynnä einestä ja mieli on
toistaiseksi korkealla. Neljä viikkoa kämpillä kohta viisi vuotta täyttävän Onni-poikamme kanssa on kuitenkin
hieman jännittävä ajatus.
Huomenna alkava karanteeni päättyy näillä näkymin huhtikuun kanssa samaan aikaan ja sen jälkeen meidän
perheellämme onkin enää kaksi kuukautta aikaa nauttia Botswanan lämmöstä ennen palaamista Suomeen.
Olimme säästäneet hieman lomia tehdäksemme ennen paluuta Etelä-Afrikan etelärannikon kiertueen, mutta
näillä näkymin lomailemme täällä karanteenissa. Toivomme, että tilanne olisi sen verran selkiytynyt kesäkuun
loppuun mennessä, että pääsisimme suunnitellusti palaamaan kotimaahan…

Kuva 1. Namibian hiekkatiet ovat pitkiä ja pomppuisia
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Työntekijätapaaminen Namibiassa ja työmatka Angolaan
Eteläisen Afrikan työntekijät viettivät työntekijäpäiviä Namibiassa Oniipassa ja Etoshassa helmikuun puolessa
välissä. Kokoustamisen lisäksi tutustuimme paikkoihin, jonne esimmäiset lähetyssaarnaajat saapuivat vuonna
1870.

Kuva 2. Martti Rautasen patsas Namibiassa

Kuva 3. Olukondan ensimmäinen kirkko

Työntekijäpäivän jälkeen ajoimme Angolaan Lubangon kaupunkiin kollegamme pyynnöstä Angolassa
tutustuaksemme Angolan yhteistyökumppanin ISTEL – teologisen seminaarikeskuksen talousasioihin ja
selvittäen taloustoimiston tilanteen. Viime vuonna vierailimme myös Lubangossa tutustumassa ja
konsultoimassa Angolan evankelisluterilainen kirkon (IELA) taloustoimistoa. Myös tällä matkalla kävimme
IELA:n taloustoimistossa katsomassa kuinka he ovat edistyneet talousasioiden kehittämisessä. Kävimme
tutustumassa uudestaan Tundavalan torkoon, jonka reunan korkeus ylittää 2200 m, kun taas alapuolella oleva
taso on noin 1200 m alempi, mikä luo melko vaikuttavan näkymän, joka kattaa kymmenien kilometrien
etäisyyden.

Kuva 4. Tundavalan rotko
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Botswanan hankkeet
COVID19-viruksesta huolimatta työrintamalla olemme jatkaneet kirkon kapasiteetin vahvistamista,
musiikkistudion ja Woodpeckerin kehittämistä operoivaksi yritykseksi, jotka etenee hyvää vauhtia.
Kummatkin yritykset on nyt virallisesti rekisteröity ja muu laillinen toiminto vielä työnalla, jonka jälkeen
yritykset pystyvät aloittamaan toimintansa. Työt tehdään nyt verkon ja puhelimen avustuksella, mutta näinkin
asiat etenee hyvin.
Woodpecker – Botswanan evankelisluterilaisen kirkon (ELCB) entinen seminaari keskus
kehittymässä kohti virallista majoituspaikkaa
Woodpecker on kokenut muodonmuutoksen puutarhassaan ja muutamassa chaletissa. Hankkeessa olemme
myös kouluttaneet puutarhassa työskenteleviä henkilöitä, majoituspaikan kokin ja huonesiivojan. Alla
muutama kuva chaletin ulkoasusta ennen ja jälkeen..

Kuva 5. Woodpeckerin chalet
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Botswanan evankelisluterilaisen kirkon, musiikkistudion, Hyvän Toivon-paikan ja
Woodpeckerin nettisivuhankkeet
Nettisivuhankkeemme on edistynyt taas hiukan eteenpäin ja mahdollisesti pääsemme kesällä julkaisemaan
useimmat näistä. Alla teille esimakua sivustojen ulkoasusta:

Kuva 7. Musiikkistudion www-sivut
Kuva 6. Toivon Paikan- www-sivut

Ystävällisin terveisin,
Onni, Sanna ja Veikko
Jos Teillä herää kysymyksiä niin 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

Sanna Auvinen: KIT-koordinaattori
Kauppatieteiden maisteri (KTM)
Veikko Huhta: Taloushallinnon- asiantuntija
Kauppatieteiden maisteri (KTM)
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