Casa Albergue ry:n

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 29.3.2020 klo 15.00
Lampitie 38, Tampere
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Ilmoittautuminen tekstiviestillä (040-5135233).
Koronaepidemian vuoksi muutokset ovat mahdollisia.

Casa Albergue ry:n YSTÄVÄKIRJE

Kevättiedote
14.3.2020

Hei, ystävämme!
Maaliskuun lopulla kokoonnumme jälleen Casa
Albergue ry:n vuosikokoukseen, jos vain
kokoontumisemme onnistuu koronaepidemian
keskellä. Tarvittaessa pidämme kokouksen osittain
sähköisenä. Tässä ystäväkirjeessä kerromme
loppuvuoden 2019 kuulumiset avustustyöstämme
Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.
Etiopian lapsityö jatkuu Mengistu
kouluttaessa lapsityöntekijöitä.

Betelan

Keniassa on vuonna 2019 alkanut uusin
avustuskohteemme. Tuemme Ruth Suren
opiskelua sekä hänen tekemäänsä psykososiaalista työtä sorrettujen naisten ja tyttöjen
parissa.
ESPERANZA-projekti Boliviassa naisten ja heidän
perheidensä parissa saa edelleen tukeamme. Tätä
avustusta olemme jälleen vähentäneet, sillä
siirrämme Cochabamban toimintaa yhä enemmän
heidän omalle vastuulleen.

Casa Albergue ry kerää varoja henkisen ja fyysisen
väkivallan uhreiksi joutuneiden nuorten naisten ja
lasten auttamiseksi, jotta he pääsevät elämässään
uuteen alkuun.
Ilmoittaudu ystävärinkiimme, niin lähetämme
sinulle Casa Albergue ry:n ystäväkirjeet
sähköpostin kautta.
Lähde sinäkin tukemaan tärkeää asiaamme!






KUUKAUSIJÄSENYYS 10 €/kk
TUKIJÄSENYYS 120 € /vuosi
VUOSIJÄSENYYS 30 €/vuosi
YRITYS- ja YHTEISÖJÄSENYYS
120 €/vuosi
 LAHJOITUKSET
 YSTÄVÄKIRJEET sähköpostissa tai
postikirjeenä

”Matkallaan,
he suojan saa,
pienistä hetkistä toisiaan vasten,
Korkeuteen, huokailee,
varjele tiet nämä maan orpolasten,
kun ilta viilenee.”
Juha Tapio

Kenia

Rakkaat tukijat,
Terveisiä Nairobista ja Hyvää Uutta Vuotta!
Haluan tässä kiittää kaikkia teitä opintoni tukemisesta. Siunatkoon Jumala teidän elämäänne! Koulutukseni
on minulle hyvin tärkeää, sillä opinnot auttavat minua eri työtehtävissäni täällä Keniassa. Olen aloittanut
alkuvuodesta uuden lukukauden, ja odotan innolla, mitä tämä lukuvuosi tuo tullessaan. Tavoitteeni on
suoriutua opiskeluistani kiitettävästi.
Parhain terveisin,
Ruth Sure
terveyskoordinaattori
Perhe- ja yhteisökehitysohjelma, Kenia

Casa Albergue -yhdistyksemme lähti tukemaan syksyllä 2019 kenialaisen Ruth Suren opiskelujen
tutkintomaksuja sekä näin mahdollistamaan hänen tekemäänsä psykososiaalista työtä kenialaisten
naisten ja lasten parissa (Family in General).
Ruth Sure (43v.) on kotoisin Sorin kalastajakylästä, Nyanzan läänistä. Hän kuuluu Luo-heimoon.
Ruthilla ei ole perhettä vaan hän asuu yksin. Ruth on antanut aikansa toisten auttamiseksi. Jo 12
vuoden ajan hän on koordinoinut paikallisessa Pelastakaa Lapset ry:ssä.
Ruth rakastaa lapsia ja nuoria ja on työskennellyt heidän kanssaan myös seurakunnassa. Lisäksi hän
aloitti vapaaehtoisesti Fidan lasten ja nuorten psykososiaalisessa työssä. Vuonna 2018 Ruth Sure
lähti mukaan Fidan projekteihin ja sai tehtäväkseen koordinoida terveyshanketta, jossa käytetään
psykososiaalista työmuotoa, jota toteutetaan jo koko Keniassa.
Ruth Sure innostaa ja kouluttaa vapaaehtoisia työntekijöitä kirkoissa, kouluissa ja valtion eri
yksiköissä. Ruth kokee hyvin tärkeäksi kouluttaa myös itseään, jolloin hän pystyy jakamaan tietoja
ja taitoja eteenpäin muille. Ruth tarvitsee tukijoita, jotta pystyy suorittamaan opintonsa
yliopistossa loppuun. Sen jälkeen psykososiaalisen työn tekeminen Keniassa on paljon helpompaa
ja tuloksellisempaa.

Etiopia

Addis Abeba, Etiopia
Terveisiä Etiopiasta,

Etiopian Guenet -kirkko on keskittynyt lapsityöhön jo vuosien ajan.
Olemme kiitollisia, että te olette tukemassa työtämme lasten
hyväksikäytön torjumiseksi. Toimin itse tällä hetkellä Etiopian
lastenasiain ministeriön kansallisena koordinaattorina.
Työalueeseemme kuuluu n. 20 eri asuinaluetta ja n. 600 kirkkoa
ympäri Etiopiaa. Kirkkomme vaikutuspiirissä on n. 100 000 lasta.
Arvion mukaan meillä työskentelee n. 5000 vapaaehtoista
lapsityöntekijää.
Meidän koulutuksissamme käy johtajia sekä vapaaehtoisia
työntekijöitä eri puolilta Etiopiaa. Kuten tiedetään, lasten
hyväksikäytön ongelma on maassamme kulttuurinen kysymys. Vaatii
todella paljon aikaa ja ponnisteluja tuloksien saavuttamiseksi.
Suunnitelmamme oli kouluttaa ainakin 200 johtajaa ja
vapaaehtoistyöntekijää eri alueille Etiopiassa. Olemme jo
kouluttaneet 120 lapsityöntekijää. Jos saamme edelleen tukea,
pystymme kääntämään psykososiaalisen koulutusaineiston amharankielen lisäksi myös sidama- ja oromo-kielille, joita puhutaan Etiopian
maaseutualueilla.
Pyydämme teitä rukoilemaan puolestamme, jotta voisimme
tulevaisuudessa verkostoitua paremmin eri organisaatioiden ja
päättävien henkilöiden kanssa. Etsimme myös uusia tukijoita
toiminnallemme. Olemme erittäin kiitollisia kaikesta tuestanne ja siitä,
että annatte meille mahdollisuuden työskennellä Etiopian lasten
keskuudessa. He ovat maamme tulevaisuus!
Siunausta teille jokaiselle!
Mengistu Betela

FES - Esperanza-hanke 2016-20
Mujeres con Esperanza! Naisia, joilla on toivoa!

Bolivian Cochabambassa järjestetään Casa Albergue
ry:n tuella henkisen ja fyysisen väkivallan uhreiksi
joutuneille nuorille naisille ja heidän perheilleen









KOULUTUKSIA koskien seksuaalista hyväksikäyttöä,
perheväkivaltaa, lastensuojelua, itsetuntoa ja
anteeksiantamista (osallistujina monia Casa
Alberguen turvakodin entisiä tyttöjä)
OPETUSKESKUSTELUJA mm. itsensä arvostamisesta,
naisten oikeuksista ja rasistisesta kohtelusta
HARTAUS- ja RUKOUSTILAISUUKSIA, HENGELLISTÄ
OHJAUSTA, KESKUSTELUJA PSYKOLOGIN KANSSA,
AMMATILLISTA OHJAUSTA ja KOULUTUKSEEN
OHJAAMISTA
KURSSEJA KÄDENTAIDOISSA (käsityöpajoja, ruokaja leivontakursseja)
SEURANTATYÖTÄ: tuetaan nuoria naisia ja entisiä
Casa Alberguen tyttöjä sopeutumisessa elämään
(vastuuhenkilöinä Zaida ja Tomasina)
YHTEISIÄ TAPAAMISIA, JUHLIA & LOUNAITA

SYYSKUU 2019
Syyskuun koulutustyöpajoihin osallistui säännöllisesti 15-18 naista. Yksi työpajoista käsitteli kattauksien
tekemistä. Kokki Julia Romero, Infocal-opiston opettaja, joka oli opettanut naisille edellisessä kuussa
siivousta, oli jälleen vastuussa työpajaopetuksesta. Julia Romero halusi ohjata ja opettaa naisia hyvästä
sydämestään ilman palkkaa.

FES - Esperanza-hanke 2016-20
LOKAKUU 2019
Lokakuun työpajat jouduttiin peruuttamaan maassa vallinneen sekasorron takia. Presidentin-vaalissa
tapahtuneesta vilpistä seurasi lakkoja ja tiesulkuja joka puolella maata. Poliisi oli täysin voimaton, eikä
pystynyt estämään ryöstelyä, joten oli järjestettävä itse vartiointi ympäri vuorokauden. Tilanne oli
kaoottinen koko maassa, ja lähes 30 ihmistä kuoli yhteenotoissa. Äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa
koimme kuitenkin yhteyttä keskenämme ja autoomme toinen toisiamme. Olemme kiitollisia Jumalalle, että
maamme selvisi tästä. Uudet vaalit järjestetään toukokuussa.

MARRASKUU 2019
Levottomuudet jatkuivat marraskuun puoliväliin. Suurin voimanponnistuksin pystyimme kokoontumaan
kahtena loppukuun sunnuntaina ja saimme hieman korvattua väliin jäänyttä toimintaa. Työpajojen aiheena
oli yrittäminen, jotta leivonnaiskurssin käyneet naiset saisivat työkaluja pienyrityksen käynnistämiseen ja
tuotteidensa markkinointiin. Teemoina olivat eri tyyppiset yritykset, riskit, verot ja markkinointi. Osallistujia
työpajoissa oli 25 naista.

JOULUKUU 2019
Joulukuussa kokoonnuimme joka sunnuntai. Ensimmäisellä kerralla aiheena oli motivaatio ja johtajuus,
opettajana psykologi Sandra Vega. Osallistujina oli 11 naista ja nuorta. Monet kokivat työpajan suurena
siunauksena, sillä heillä oli mahdollisuus saada myös henkilökohtaista tukea psykologilta. Samaan aikaan
lapsille järjestettiin opetusta ja puuhaa. He saivat värityskirjat, jotka olimme saaneet lahjoituksena. Myös
äideille lahjoitettiin Raamatut. Tästä olemme kiitollisia Zaidalle ja Tomasinalle, jotka aina etsivät keinoja
osallistujien hyödyksi.

Toisena sunnuntaina kokoonnuimme vanhempien ja nuorten kanssa. Olemme kiitollisia Jorge Mollinedolle,
joka motivoi ja opetti sekä nuoria että aikuisia asettamaan tavoitteita ja selviämään eteenpäin. Hän oli
mukana myös seuraavassa kokoontumisessa opettamassa perheiden hyvinvoinnista ja ihmissuhteiden
rakentamisesta ja lujittamisesta.
Viimeisellä kerralla pastori Florentino Gorena opetti yhteydestä ja veljeydestä. Olemme äärettömän
kiitollisia hänen mukanaolostaan projektissa. Hän on ollut suureksi avuksi paitsi naisten ongelmissa myös
hengellisenä neuvonantajana. Opetusosuuden jälkeen nautimme yhteisestä ruuasta ja osallistujat saivat
jouluisen herkkukorin.
Olemme kiitollisia FES:lle osoittamastaan luottamuksesta ja toivomme Jumalan avaavan uusia ovia ja
sydämiä vuonna 2020. Lähetämme syvän kiitoksemme kaikille tukijoillemme Suomessa. Jumala siunatkoon
teitä kaikkia.

Saajan
tilinumero

Nordea
FI60 1037 3000 2068 12
Casa Albergue ry

Maksaja

KUUKAUSILAHJOITUS

Vain 10 € /kk
TUKIJÄSENMAKSU 120 € /vuosi. Maksun voi
suorittaa kerralla tai useammassa erässä (viite 1012)
VUOSIJÄSENMAKSU 30 €/vuosi (viite 1012)

YHTEISÖ-/YRITYSJÄSENMAKSU
Allekirjoitus

120 € /vuosi (viite 1012)
LAHJOITUKSET (viite 2008)

______________________________________________

Viitenumero

Tililtä nro

Eräpäivä

www.casa-albergue.fi
Facebook: Casa Albergue ry

€
facebook

Puheenjohtaja: Virve Puttonen
casa.albergue.ry@gmail.com
Kymintie 11 as 4, 15140 Lahti
Puh. 040 5135233
Tili: Casa Albergue ry
FI60 1037 3000 2068 12

Kotisivut:

www.casa-albergue.fi
Sähköpostiosoite:

casa.albergue.ry@gmail.com

