Kummioppilastoiminta Ruutanan koulussa

Koulumme sai kaksi vuotta sitten World Vision -organisaation kautta kaksi kummilasta Keniasta.
He ovat nyt 7-vuotias Eleen ja 6-vuotias Charity.

Kummilasten tuen olemme keränneet kävelemällä jo kaksi kertaa ns. kummikävelyn. Tämä
tarkoittaa, että lapset keräävät lähipiiristään sponsoreita, jotka sitten maksavat lapsen kävelemän
matkan mukaan sponsorirahaa. Näin lapset pääsevät konkreettisesti itse osallistumaan tuen
keräämiseen.
Koulumme opettajilla on mahdollisuus World Vision Plus-palvelun kautta saada jatkuvasti
ajanmukaista tietoa kummilapsista, sekä laittaa esim. sähköisesti viestiä heille. Plus-palvelun
kautta he voivat oppilaiden kanssa seurata kummilasten kuulumisia sekä nähdä, millaista elämä,
olosuhteet ja esim. luonto kummilasten kotimaassa ja kotikylässä on. Saamme säännöllisesti
kirjeitä molemmilta kummilapsilta, jotka myös kopioidaan kaikkiin luokkiin. Itse lähetämme
paketteja esim. jouluksi ja tyttöjen syntymäpäiviksi, joiden sisältöön lapset saavat vaikuttaa ja
kuvat aikaisempien pakettien sisällöistä ovat nähtävillä kummilasten kansiossa.

Eleenin kotikylä sijaitsee syrjäisellä maaseudulla Länsi-Keniassa.
Useimmilla perheillä on vain niukkaa, pienviljelystä saatavaa toimeentuloa. Monet perheistä
elävät kuivalla seudulla, jossa sadot jäävät pieniksi.
Asukkailla on pulaa puhtaasta juomavedestä. Useimmat perheet hakevat vetensä viiden, jopa
kymmenen kilometrin päästä.
Seutu on kuitenkin tunnettu herkullisista hedelmistään, joita voitaisiin kasvattaa enemmän, jos
alueen halki virtaavan joen vettä pystyttäisiin hyödyntämään viljelmien kastelussa.
Kodit sijaitsevat joko laaksossa tai sen jyrkkänä nousevia seinämillä. Rinteet eivät ole
viljelykelpoisia ja sateella maa vyöryy aiheuttaen tuhoa ja onnettomuuksia. Joen tulviessa sen
ylittäminen on vaarallista. Alueen läpi on vain yksi kulkukelpoinen tie.
Charityn kotikylä sijaitsee päiväntasaajalla. Monet asukkaista asuvat etäisissä pikkukylissä
vaikeakulkuisten teiden päässä.
Perheet saavat niukkaa toimeentuloa pienviljelyksestä ja karjanhoidosta. Usein sato ei riitä edes
oman perheen tarpeisiin. Köyhimmät asukkaat eivät omista peltotilkkuakaan, vaan tekevät töitä
toisten pelloilla silloin kun tarvetta on, esim. sadonkorjuuaikana. Alueella on kuivaa ja kuumaa.
Puhtaasta juomavedestä on pula eikä sadeaikana kerätty vesi riitä koko kuivan kauden varalle.
Suuri osa naisten ja lasten ajasta menee vedenkantoon. Vettä pitää hakea useita kertoja päivässä
monien kilometrien päästä.
Halutessanne voitte tukea kummilapsia suoraan heidän tililleen: Ruutanan koulun kummilapsen tili
(tilin nimi) FI52 4503 0010 3493 91. Tältä tililtä menee suoraan heidän kuukausittainen tukensa,
sekä kustannetaan heille lähetettävät lahjat.
Lisätietoa World Vision -organisaation toiminnasta löytyy osoitteesta www.worldvision.fi
Kummityön vastuuhenkilöt Ruutanan koulussa ovat Saija Eerola ja Johanna Kuivanen

