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ជំរាបសួរ (Chum riep suo!) Tervehdys Kambodzhasta!
Tervehdys Kambodzhasta! Vuosi on jo
pitkällä ja kiitollisena olemme saaneet
jatkaa työtämme ja elämäämme täällä.
Uuden vuoden aikoihin eräs tuttavamme
toivoi, että tuleva vuotemme olisi parempi
kuin ”kurja” viime vuosi, johon oli sisältynyt
paljon sairauksia ja vastoinkäymisiä. Jäimme
oikein ihmettelemään tuota asiaa, sillä
meillä päälimmäisenä tunteena menneestä
vuodesta oli juuri kiitollisuus Jumalan
hyvyydestä, varjeluksesta ja johdatuksesta
menneen
vuoden
aikana,
kaikkien
vaikeuksien keskellä Hän on pitänyt meistä
huolta. Siihen turvaten on hyvä jatkaa kohti
tulevaa.

Kylmästä lämpimään
Joulun aikana saimme nauttia viileästä kaudesta, päivälämpötilojen ollessa noin +26oC. Luterilaisen kirkon
joulujumalanpalvelus huipentui neljän nuoren kastetilaisuuteen. Kiitos teille kaikille jouluposteista! Lucas

ja Amandakin iloitsevat aina suuresti Suomen posteista. Lucas opettelee lukemaan tällä hetkellä
koulussa englanniksi ja kotona suomeksi, näiden lisäksi perheessämme puhutaan myös swahilia ja
khmerin kieltä. Tammikuu on Kambodzhassa viileintä aikaa, jolloin yöllä lämpötila laski muutaman kerran
alle +20oC asteen. Saimme iloita myös isovanhempien vierailusta tammikuussa. Kambodzhassa on
maaliskuussa alkamassa kuuma kausi, jolloin lämpötila on alimmillaan yön kylmimpinä tunteina +26oC
asteessa ja päivisin yli +40oC. Kuuma kausi on pahimmillaan huhtikuussa. Tästä vuodesta on
todennäköisesti tulossa harvinaisen kuuma ja kuiva, ja yleensä touko-kesäkuussa alkavien sateiden on
ennustettu tulevan myöhään. Riisinviljelyä aiotaan rajoittaa, sillä se vaatii paljon vettä, ja sateiden
viivästyessä vedestä saattaa tulla pulaa. Toivotaan ja rukoillaan, että sateet tulisivat ajallaan.
Vuoden vaihteessa M’lup Russey-järjestössämme on aina tavallista enemmän toimistotyötä, raporttien
tekoa ja tulevan vuoden työn suunnittelua. Meillä oli joulukuussa viikon mittainen suunnittelukokous, jossa
kartoitettiin mennyttä vuotta ja suunniteltiin tulevaa, rukoillen johdatusta ja siunausta vuodelle 2016.

Kuva vas. Kaupunkikuvaa Phnom Penhin katuvilinästä Kuva oik. Maaseudun maisemia Siem Reapista

Dennisin kuulumisia
Dennisin työ sosiaalityön tiimin parissa jatkuu
kuten
ennenkin,
sisältäen
paljon
perheenyhdistämis- ja seurantatapaamisia ja näin
ollen matkustamista PhnomPenhin ulkopuolelle.
Viimeisten kahden kuukauden aikana sosiaalityön
tiimillä oli yli kymmenen lapsen ja nuoren
asiakkuutta, jotka päättyivät onnistuneeseen
perheenyhdistämiseen orpokodista takaisin
perheeseen.
Eräs
mieleenpainuvimmista
tapauksista oli 16-vuotias poika, joka oli palannut
perheeseensä jo yli kaksi vuotta sitten. Pojan
perhe oli kuitenkin aluksi haluton ottamaan
vastuuta pojasta, koska heillä oli suunnitelmissa
muuttaa Thaimaaseen paremman elämän
toivossa. Nyt kuitenkin kahden vuoden tuen ja
neuvonnan jälkeen pojan perhe on onnellisesti
yhdessä ja perheessä on nähtävissä merkittävää
kehitystä sekä sosiaalisesti että taloudellisesti.
Dennis on ollut edustamassa järjestöämme
kansallisessa perhetyön komiteassa (Family Care
First in Cambodia, FCFC), jonka tavoitteena on
vähentää orpokodeissa ja lastenkodeissa elävien
lasten
määrää,
keskittyen
ehkäisemään
tarpeetonta perheiden hajottamista ja lasten
siirtoja pois perheistä. Komitean tavoitteina on
lisätä asianmukaisia, suojaavia ja pysyviä
perheenyhdistämisiä ja perhesijoituksia, mikä on
myös yksi M’lup Russeyn vahvuusalueista sekä
järjestömme päänäky ja misso, ja koska MRO on
yksi
johtavista
organisaatioista
perheenyhdistämisen
alalla,
Dennisiä
pyydettiin
kansallisen komitean sosiaalityön alaryhmän
jäseneksi, joka on keskittynyt kehittämään
sosiaalipalvelujen työvoimaa Kambodzhassa
sijaishuollon saralla.
Orpokodissa tapahtuva lasten hyväksikäyttö on
valitettava tosiasia, jota vastaan myös M’lup
Russeyssä
taistellaan.
Kerroimme
Uutiskirjeessämme syksyllä 2015 eräästä orpokodin
johtajasta, jonka oikeudenkäynti oli kesken;
oikeusprosessi venyi lopulta vuoden pituiseksi.
Suuri uutinen oli helmikuussa, että hänet
tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen
rikkomuksistaan. Toivotaan ja rukoillaan, että
lapset ja nuoret saisivat eheytyä ja päästä
elämässään eteenpäin rankoista kokemuksista
huolimatta.

Kuvat yllä: Perheessä on tapahtunut positiivinen
muutos
kahden
vuoden
aikana
jolloin
M’lupRussey on toiminut perheen tukena. Sekä
ihmissuhteissa että taloudellisesti perheen
elämänlaatu on parantunut. Kuvat perheen
kodista, yllä vuodelta 2015 ja alla vuodelta 2016.
Helmikuun puolivälissä oli Thaimaassa Suomen
Lähetysseuran Mekongin alueen yhteiset
työntekijäpäivät,
johon
kokoontuivat
Kambodzhan ja Thaimaan työntekijät. Päivät
täyttyivät virallisen kokousosuuden lisäksi
tutustumisesta,
keskusteluista
ja
virkistäytymisestä sekä hengellisesti että
fyysisesti. Erityisesti lapsemme Lucas ja Amanda
iloitsivat suomenkielisestä seurasta.

Hannan työn kuulumisia
Hanna on tehnyt järjestössämme vammaisuuden
koulutustarpeen arviointia, jossa kerättiin
järjestömme työntekijöiden tietoa ja ajatuksia
vammaisuudesta. Tämä on osa Suomen
Lähetysseuran
tukeman
Vammaisuus
ja
Lastensuojelu- työryhmän toimintaa, jonka
järjestää kumppanijärjestömme First Step.
Tarkoituksena on löytää yhteistyötä ja toimivia
malleja lastensuojelun ja vammaistyön osalta.
Vammaiset lapset ovat useimmiten kaikkein
haavoittuvimpia. Kambodzhassa ei ole olemassa
erityisiä orpokoteja vammaisille lapsille, ja
vammaisista lapsista huolehtivista järjestöistä on
suuri pula. Useat orpokodit Kambodzhassa
ottavatt
mielellään
”normaaleja”
lapsia
hoitoonsa, mutta kun lasten kanssa tulee
ongelmia tai lapsi tai nuori tarvitsisi erityishoitoa,
lapsi voidaan vain potkaista ulos orpokodista ja
jättää tyhjän päälle.

hänen perheensä puolesta, että hän saisi
elämänsä jälleen jaloilleen ja pääsisi eroon
huumeista.
Iloisiakin uutisia saamme onneksi jakaa. Sophea,
joka vuosi sitten oli muuttamassa Koreaan ensin
avioliiton ja sittemmin työn perässä (kerrottu
kirjeessämme kesällä 2015), on nyt päättänyt
jäädä Kambodzhaan ja aloittanut ammattiopinnot. Hän kouluttautuu kauneudenhoitoalalle,
joka on Kambodzhan kauneutta ihannoivan
khmer-kulttuurin kannalta varmaankin hyvä
ammatinvalinta, sillä kauneuteen satsataan täällä
paljon etenkin juhla-aikoina. Hänellä on myöskin
pidempiaikaisena suunnitelmanaan muuttaa
pienemmälle paikkakunnalle ja perustaa sinne
kauneudenhoitosalonki
yhdessä
ystävänsä
kanssa, sillä Phnom Penhissä kilpailu on suurta,
mutta pienemmillä paikkakunnilla koulutettu
ammatillinen osaamnen on vielä harvinaisempaa.

Hanna on kehittänyt yhdessä nuorisotyön tiimin
kanssa orpokodiesta pois muuttaneille nuorille
käsikirjaa, jossa on koottuna tiivistetyssä
muodossa ohjeita, tietoa ja neuvoja eri
elämäntilanteissa sekä kumppanijärjestöjen ja
viranomaisten
yhteystietoja.
Käsikirjan
ajatuksena on lisätä nuorten itsenäistä toimintaa
ja vastuullisuutta sekä ohjata heidät nopeammin
palvelujen piiriin. Käsikirja on tarkoitus jakaa
nuorille maaliskuun lopulla vuosittaisessa Big
Group Meeting- tapahtumassa, johon kutsutaan
kaikki järjestömme piirissä olevat nuoret.

Nuorten kuulumisia
Pros (nimi muutettu), josta olemme kertonet
edellisissä kirjeissämme vuonna 2014 ja 2015, on
yksi järjestömme nuorista, joka joutui viime
vuonna vankilaan huumeiden käytön takia. Pros
pääsi pois vankilasta juuri ennen joulua. Hanna
tapasi poikaa ja hänen siskoaan Siem Reapissa
tammikuussa. Pyrimme auttamaan häntä
saamaan koulun loppuun ja pääsemään
ammattikoulutukseen.
Saimme
kuitenkin
helmikuun alussa kuulla pojan päätyneen
huonoon seuraan ja palanneen huumeiden
käyttäjäksi. Hän kieltäytyi vieroitushoidosta ja
pakoilee perheenjäseniään. Rukoillaan hänen ja

Kuva yllä: Hanna ja nuorisotyön tiimi
suunnittelemassa tulevan vuoden toimintaa.
Kuva alla: Nuorisotyön tiimissä orpokodeista pois
muuttaneiden nuorten asioita ajaa Bong Somaly
Pich, joka on kuvassa matkalla tapaamaan
ammattikoulutuksessa olevia nuoria yhdessä
Hannan kanssa

Kuva vas.Rengasrikko työmatkalla. Kuva oik.Takaluukusta löytyy tilaa vielä ainakin matkustajalle ja kanalle

Kiitos teille kaikille työmme tukijoille rukouksista ja muistamisista!

Hyvää Pääsiäistä teille kaikille!
Terveisin Dennis, Hanna, Lucas ja Amanda
”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niinkuin Isä

tuntee minut ja minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.”(Joh. 10:14-15)
Rukousaiheita:
- terveys ja varjelus
- työmatkat ja liikenne
- vuoden 2016 suunnitelmat M’lup
Russey’ssä
- Pros, Sophea ja muiden nuorten
elämät
- orpokodeissa asuvat lapset ja nuoret
- lapsille siunausta kouluun ja
päiväkotiin

Yhteystiedot: UUSI OSOITE
Perhe Londo
FELM
P.O.BOX 2206
Phnom Penh, Cambodia
hanna.londo@felm.org
dennis.londo@felm.org

Käy tutustumassa myös Facebookissa
MeKongilaiset-sivuun, jossa on esitelty laajemmin Suomen Lähetysseuran työtä Mekongin aluella!
Dennis ja Hanna Londo, lapset Lucas ja Amanda
Suomalais-tansanialainen perhe Londo
työskentelee Kambodzhassa kehitysyhteistyössä
Suomen Lähetysseuran lähettäminä paikallisessa
lastensuojelujärjestössä M’lup Russeyssä, Dennis
sosiaalityön neuvonantajana ja Hanna
sosiaalityöntekijänä. Lapset Lucas ja Amanda ovat
koulussa ja päiväkodissa. Nimikkoseurakuntia ovat
Urjala, Porin Teljä ja Jyväskylän keskustan
alueseurakunta. Uutiskirjeen saat joko nimikkoseurakunnasta tai SLS:sta (p.09-12971) tai
ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi

Rukousaiheet: Varjelusta malarialta

Suomen Lähetysseura toteuttaa
Jumalan rakkautta sanoin ja teoin.
Teemme työtä 30 maassa lähes
sadan kirkon ja järjestökumppanin
kanssa.
Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH
viestiksi Dennis ja Hanna Londo

