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Rakkaat lähettäjämme,
Istun Oniipan pienen C-talon eli ”sanakirjamökin”
katoksen alla. Lämmin, pehmeä hiekka tuntuu
mukavalta varpaissa. Aurinko painautuu hiljaa
mailleen värjäten taivaan kauniin punertavaksi. Päivi
laittaa viestin kännykkään. Sanoo menevänsä Suvannon kappeliin veisaamaan ”
Rauhan saivat pyhät Herran..” on pyhäinpäivän aatto.
Niin, kuten huomaat elämme taas kaukana toisistamme. Päivi jäi kesälomalta
Ylivieskaan hoitamaan virkaansa Ojakylän koululla. Minä jatkan täällä eteläisessä
näitä aluepäällikön hommia.
Pyhäinpäivä tuo muistot omista rakkaistamme, jotka jo ovat päässeet kotiin. Meillä
vielä vaellus jatkuu.
Anteeksi
että kirjeen kirjoittaminen on vienyt kovin kauan. Edellisestä kirjeestämme on tosiaan
jo kohta puoli vuotta. Ehkäpä työnteon imu on vienyt miehen mennessään. Eräs
zimbabwelainen pappi sanoi, että jos jotain asiaa ei ole saatu tehtyä niin selityksiä
kyllä löytyy. Niinpä, turhapa sitä on selitellä.

ELCIN hanketapaaminen
Tämän syksyn hanketapaamiset ovat lykkäytyneet monestakin syystä ja vasta nyt
ensimmäinen onnistui. ELCIN kirkon hankkeista vastaavien kanssa kokoustimme
ELCIN Guest House vierastalon kokoushuoneessa. Kokouksessa oli hyvä tunnelma.
Monet asiat menevät eteenpäin, vaikka haasteitakin riittää. Kuitenkin voimme iloita
siitä, että Windhoekin päiväkodit ovat siirtyneet täysin seurakuntien vastuulle ja
Suomen Lähetysseuran tuki tämän vuoden jälkeen voi päättyä.
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Nkurenkurun koululla työ jatkuu tasokkaana. 10- ja 12-luokat ovat kirjoittaneet
lopputenttejä ja jännityksellä jäädään odottamaan, millaisia tuloksia tänä vuonna
saadaan.
Läntisen hiippakunnan Diakoniatyön ja Lähetyksen uusi hanke, jossa nämä kaksi
työmuotoa on yhdistetty, raportoi toiminnastaan. Lähetystyötä tehdään Kaokovuorten alueella. Evankeliumia julistetaan, mutta samalla kohdataan ihminen
kokonaisuudessaan kaikkine tarpeineen. Henkisen ja hengellisen tuen lisäksi myös
materiaalinen apu on tarpeen. Samalla etsitään keinoja auttaa köyhyydessä olevia
ihmisiä nousemaan köyhyydestä edes vähän paremman toimeentulon piiriin. Kaokon
alueella aloitellaan pienimuotoisten puutarhojen perustamista ja mm. näiden avulla
pyritään auttamaan alueen ihmisiä.
Hanketapaaminen alkoi torstaina ja jatkui vielä tänään perjantaina aamupäivän.
Lounasta söimme yhdessä ja sitten kukin lähti omiin tehtäviinsä. Minä läksin
etsimään ystävääni piispa Shekutaamba Nambalaa. Piispa oli palannut Windhoekista,
mutta vaikka oli kiireinen, toivotti minut tervetulleeksi. Mukava oli istahtaa hetkeksi
juttelemaan ja vaihtamaan kuulumisia varsinaisten työasioiden lomassa. Teologinen
koulutus ja sen tulevaisuuden haasteet mietityttävät meitä molempia. Kirkko tarvitsee
pappeja työhönsä. Mutta miten koulutus järjestettäisiin niin, että se olisi tasokasta
sekä taloudellisesti mahdollista toteuttaa? Siinäpä meille rukousaihe.
Tämä syksy
on sisältänyt paljon matkustamista. Heti elokuulla kesälomalta palattuani kävin
Botswanassa. Syyskuussa pidettiin aluepäälliköiden kokous Jerusalemissa. Tuo oli
minulle merkittävä kokous, koska en ollut aiemmin käynyt Israelissa. Nyt uskon ja
hyvin ymmärrän Israelin matkojen erityisyyden. Kyllähän siellä Jerusalemin vanhan
kaupungin kaduilla tai Getsemanen puutarhassa mielikuvitus lähti lentoon. Vahva
kokemus, ainakin minulle ja ainutlaatuinen paikka käydä aamulenkillä kiertämässä
vanha kaupunki ja kiivetä Öljymäelle. Huh!
Kohta Israelista palattuani lähdin Walvisbayn satamasta hakemaan Angolaan
menevää uutta autoa, joka oli laivassa matkannut jo muutaman kuukauden. Samalla
matkalla, kun ajoin auton Oshikangoon Angolan rajalle, kävin Kavangolla
Nkurenkurun koululla tapaamassa Felm-vapaaehtoisia Tiinaa ja Mariaa. He olivat
päässeet mukavasti työn alkuun ja olivat hyvin tyytyväisiä. Samoin tyytyväinen oli
myös koulun rehtori Immanuel Muremi ja toivoi jo jatkuvuutta harjoittelijoiden
suhteen. Katsotaan, miten onnistuu.
Matkat eivät vielä lopu
vaan edessä on vielä käynti Botswanassa tapaamassa työntekijöitämme ja kirkon
johtoa sekä hankematka Zimbabween. Zimbabwen matkasta tuleekin vähän pidempi,
koska samalla kertaa käyn tapaamassa myös työntekijäämme Saara Kalalukaa, joka
asuu Sambian Lusakassa. Saaran kanssa matkaamme sitten Zimbabween tapaamaan
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uuden yhteistyökumppanin Jairos Jiri Associationin työntekijöitä ja opimme, mitä he
vammaistyössä tekevät. Käymme myös tapaamassa isoäitejä Gwain kylässä ja
näemme, kuinka pitkällä uusi vesijohtohanke on.
Eli syksy menee kyllä nopeasti eikä ehdi ikävöimään.
Päivi kiittää
ja iloitsee siitä, että sai lähteä vielä palvelemaan lähetystä. Kaksi vuotta vierähti
nopeasti. Työpesti tiedottajana opetti paljon uutta, mutta myös aiemmin kertynyt
kokemus auttoi pääsemään sisälle työhön nopeasti. Kiitos kaikille tukijoille ja
erityisesti nimikkoseurakunnille.

Tiedottajan työstä vastaa nyt Teija Lievonen, joka matkaa Angolaan lähipäivinä.
Tässä vielä muistutuksena osoite Facebook sivuillemme. Käykääpä kurkkaamassa.
https://www.facebook.com/slsetelaisesafrikas

Siunattua joulun odotusta teille kaikille ja rakkaita terveisiä toivottavat teille
lähettinne Ilkka

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.

Ilkka Repo: Eteläisen Afrikan aluepäällikkö,
vastuulla SLS:n työ Angolassa,
Botswanassa, Etelä-Afrikassa, Namibiassa ja
Zimbabwessa

Rukousaiheet:
Namibian kirkon teologinen koulutus.
Terveyttä meille läheteille sekä
läheisillemme.
Viisautta ja uskoa sisarkirkkojemme
työntekijöille seurakuntatyössä, toimistoissa,
päiväkodeissa ja kouluissa

