Moni lapsi maailmalla
nukkuu pilvipeiton alla
näkee unta auringosta
herää harmauteen.
Taivaan Isä suojaa heitä
miljoonia nääntyneitä
enkeleiden siivin peitä
heidät nukkumaan
Anna kerran aamun koittaa
rakkauden ja lämmön voittaa
herätä saa silmin kirkkain
päivään kauneimpaan
Jussi Rasinkangas

Casa Albergue ry:n YSTÄVÄKIRJE

Kevättiedote
10.3.2019

Hei, ystävämme!
On jälleen aika kokoontua Casa Albergue ry:n
keväiseen vuosikokoukseen sekä kertoa tässä
ystäväkirjeessä loppuvuoden 2018 kuulumiset
avustustyöstämme
Etelä-Amerikassa
ja
Afrikassa.
Etiopian lapsityö jatkuu uusimpana avustuskohteenamme.
Yhdistyksemme
tuella
Mengistu Betela kouluttaa Etiopiassa uusia
lapsityötekijöitä.

Yhdistyksemme 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!

Afrikan Ugandassa Jenifer Nakaziba jatkaa
yhdistyksemme tukemaa psykososiaalista
työtä sorrettujen naisten ja tyttöjen parissa.
ESPERANZA-projektimme Boliviassa naisten
ja heidän perheidensä parissa saa edelleen
ison osan tukeamme. Tätä avustusta olemme
kuitenkin
vuosittain
vähentämässä
ja
siirtämässä Cochabamban toimintaa pikkuhiljaa heidän omalle vastuulleen.

Casa Albergue ry:n

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 31.3.2019 klo 14.30
Lotilan koulu, Vuoksenkatu 9, Lahti
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kahvit klo 14.00 alkaen
Kuvia ja tarinoita Boliviasta,
Ugandasta ja Etiopiasta

TERVETULOA!






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

Uganda

Terveisiä Jeniferiltä Ugandan Kampalasta!
Me Fidassa olemme erittäin kiitollisia kaikesta tuesta, jota Jenifer Nakaziba on saanut Casa Albergue
-yhdistykseltä. Jenifer työskentelee Itä-Afrikan psykososiaalisessa tukiohjelmassa organisointitehtävissä sekä myös ruohonjuuritasolla. Hänen työkuvaansa kuuluu…









luoda ja ylläpitää suhteita sekä toimia monien eri kumppaneiden kanssa
verkostoitua muiden järjestöjen kanssa Ugandassa
luoda yhteyksiä kirkkoihin, kouluihin ja julkishallintoon
opettaa ihmisoikeuksista ja sosiaalisesta vastuusta
edistää lasten oikeuksia ja velvollisuuksia
auttaa sopimusten tekemisessä, jotka koskevat psykososiaalista tukea ja terveyttä
seurata eri projektien toteutusta
järjestää toimintasuunnitelmiin pohjautuvia koulutuksia ja kouluttaa hoitajia:
- sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta
- lastensuojelusta
- lasten hyväksikäytön ehkäisemisestä
- vihanhallinnasta
- asenteista ja niiden muuttamisesta
- elämänhallinnasta
- terveyskasvatuksesta

Jeniferillä on erityinen taito omistautua työhönsä ja toimia eri yhteisöjen kanssa. Hän tekee tiivistä
yhteistyötä PSS-komitean kanssa, jossa hän hyväksyy ja seuraa osarahoituksia sekä työ- ja toimintasunnitelmia. Jenifer tekee yhteistyötä myös PCU: n johtajien ja muiden sidosryhmien kanssa
edistääkseen lasten ja nuorten oikeuksia. Hän avustaa monien eri projektien seurannassa ja
arvioinnissa. Tämän lisäksi Jenifer osallistuu vapaaehtoistyöhön Afrikan naisten auttamiseksi.
Hänen koko perheensä tervehtii teitä lämpimästi ja toivottaa teille, Casa Albergun tukijoille ja
jäsenille, siunattua vuotta 2019!
Ystävällisin terveisin,
Anne Joensuu
Psykososiaalisen tuen
neuvonantaja E.A.
Fida International

Tässä Jenifer tapaamassa
orpolapsia. Yksi heistä on
albiino, joka on ajettu pois
omasta kodistaan.

Etiopia

Mengistu Betela toimii tuellamme lapsityön kouluttajana
Etiopiassa. Hän asuu itsekin hyvin vaatimattomissa
olosuhteissa, sillä yleinen tilanne Etiopiassa on köyhää ja
vaatimatonta. Mengistu on kertonut, että on jo ehtinyt
tavoittaa noin 15 eri seurakunnan lapsityöntekijää. Hän
opettaa heille, miten kohdataan lapsia, joita on kohdeltu
väärin, ja jotka ovat käyneet elämässään läpi hyvin
traumaattisia tilanteita.
Moni etiopialainen lapsi ei käy koulua tai joutuu eri syistä
jättämään koulunsa kesken. Saattaa olla, ettei perheessä
ole varaa laittaa kuin pojat kouluun. Tytöt jäävät kotitöihin.
Mengistu yrittää muuttaa asenteita ja käytänteitä tyttöjen
koulutuksen suhteen.
Mengistu Betelan tekemä koulutustyö lapsityötekijöille on
tavoitteellista. Työtä tehdään seurakunnan kautta eri
puolilla Etiopiaa. Mengistulla on suuri sydän, ja hän
rakastaa tehdä työtä lasten hyväksi. Se myös näkyy hänen
tavassaan kohdata lapsia rakastaen ja välittäen heistä.
Muistetaan rukouksissa myös Mengistun omaa perhettä.

FES - Esperanza-hanke 2016-19
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

Zaida ja Tomasina kertovat seurantatyöstään:
”Justina on entisiä Casa Alberguen turvakodin
tyttöjä. Hän asuu pienessä huoneessa ja tekee
paljon töitä. Perhe asuu kaukana kaupungista.
Justina on mukana ESPERANZA-projektissamme.
Hän sanoo pitävänsä erityisesti itsetuntoa ja
johtajuutta käsittelevästä opetuksesta. Justina on
viidennellä kuulla raskaana ja on huolissaan
tulevasta roolistaan äitinä, sillä hänen puolisonsa
jätti hänet. Hän on harkinnut tulevan lapsensa
antamista adoptoitavaksi. Justina tarvitsee nyt
paljon rukousta, tukea sekä neuvojamme tulevissa
ratkaisuissa. Hän tarvitsee ohjausta myös työtä ja
terveydenhoitoa koskevissa asioissa.”

FES - Esperanza-hanke 2016-19
LOKA-JOULUKUU 2018

Mujeres con Esperanza! Naisia, joilla on toivoa!

Järjestimme lokakuussa naisten kokoontumisia FES:n tiloissa ja leivontakursseja ELIDA:n tiloissa.
Työpajamme Henry Arcen johdolla käsitteli aihetta ”Talous ja työntekijän oikeudet”. Tämä on
hyvin tärkeä teema, sillä suurin osa naisista käy työssä, mutta monet heistä eivät tunne omia
oikeuksiaan ja joutuvat näin helposti työnantajan armoille.

Päätimme järjestää koulutukset joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina niille naisille, jotka
olivat sitoutuneet käymään järjestämissämme tapahtumissa. Ohjaajina toimivat Isaías Andia (FES)
sekä Zaida Orko ja Tomasina Choque. Näissä tapaamisissa ELIDA:ssa opiskeltiin leivonta-alan
taitoja, kuten esim. materiaalihankintoja ja myyntivoiton saamista.

Annoimme tukea
myös projektiimme
kuuluvan Virginia
Suñigan opiskeluun,
matkoihin, ruokaan ja
kirjojen hankintaan.
Hän on menestynyt
hyvin kolmivuotisessa
kaupallisen alan
opinnoissaan
yliopistossa.

Marraskuussa järjestimme kaksi tapahtumaa.
Ensimmäisen koulutuksen aiheena oli
”Sisäinen puhtaus ja eheytyminen”.
Käsittelimme Raamatun opetuksen pohjalta
sovinnon tekoa vihamielisyyden sijaan sekä
sisäistä puhtautta, jonka anteeksianto tuo
mukanaan.
Toinen tapahtuma oli leivonnaistyöpaja, josta
oli taas kerran paljon apua osallistujille. Joka
kerta opitaan uusia tekniikoita ja reseptejä,
joita he voivat hyödyntää omassa työssään.

Marraskuussa saimme pikaisesti vieraiksemme Anne ja Ari Joensuun, ja he tapasivat joitakin
projektiimme osallistuvia naisia. Se oli meille FES:ssä työskenteleville sekä naisille suuri siunaus.
Toivomme, että seuraavalla kerralla saisimme pitää heitä pidempään vierainamme.
Joulukuussa järjestimme kaksi suurta tapahtumaa. Tavoitteena oli lujittaa perheiden sisäisiä
suhteita ja tarjota heille virkistyspäivä. Tällainen kokoontuminen luo yhteyttä kaikkien projektiin
osallistuvien välille. Tapahtuma järjestettiin uimalassa. Vietimme aikaa nauttien yhdessäolosta ja
yhteisestä kisailusta ja virkistyksestä. Koolla oli 108 eri-ikäistä osallistujaa.

Tärkeä tapahtumamme oli joulujuhla, joka järjestetään säännöllisesti toimintaamme osallistuneille
perheille. Saimme nauttia mukavasta yhdessäolosta. Erityisesti lapset olivat iloisia, sillä he saivat
pienet paketit ja hygieniatuotteita. Projektiin osallistuneet perheet saivat jouluiset ruokakorit.
Suurena apuna kaikissa järjestelyissä on
ollut Florentino Gorena. Olemme hyvin
kiitollisia hänelle arvokkaasta avustaan,
jota olemme saaneet häneltä koko
vuoden ajan. Toivomme, että Jumala
avaa ovia ja sydämiä myös vuonna 2019,
jotta voimme jatkaa tätä työtä. Vaikka
olemme kokeneet vuoden aikana
monenlaisia vaikeuksia, hymy lasten
kasvoilla ja perheiden kiitollisuus
innostavat meitä jatkamaan eteenpäin.

Kiitämme Zaidaa, Tomasinaa ja Henry Arcea heidän tuestaan ESPERANZA-projektissa. Ilman heitä
tämä työ ei olisi ollut mahdollista. Olemme kiitollisia Jumalalle sekä sisarellemme Anne Joensuulle
omistautumisesta tähän projektiin. Luotamme työn jatkuvan ensi vuonna Cochabamban naisten
hyväksi. Suuri kiitos Casa Alberguen kaikille tukijoille Suomessa! Jumala siunatkoon teitä jokaista!
Isaías Andia M.
Cochabamba, helmikuu 2019

Kertomuksia Zaidan ja Tomasinan SEURANTATYÖSTÄ
Matilde ja tyttärensä Wara
sairastavat AIDS:ia ja
järjestimme heille tukea
lääkkeisiin. Sairauden vuoksi
Waran näkö heikkeni, joten
hänelle hankittiin tukivaroista
silmälasit, jotta hän voi
opiskella.

Sandra on entisiä Casa Alberguen
tyttöjä. Vierailimme hänen sekä
hänen kolme kuukautta vanhan
vauvansa luona, jolla oli kova
kuume. Veimme vauvan
terveyskeskuksen. Sandra tarvitsee
taloudellista tukea lääkkeisiin ja
lapsensa elättämiseen.

Yessica asuu La Pazissa ja elättää itseään
siivoamalla. Hän on osallistunut joihinkin
kokoontumisiimme. Yessica kertoi hänen
11-vuotiaan tyttärensä joutuneen
isäpuolensa hyväksikäyttämäksi. Äiti ja
tyttö tarvitsevat nyt sekä psykologista että
taloudellista tukea.
Daniela asuu miehensä ja kolmen lapsensa kanssa.
Heillä on ongelmia kasvattaa 15-vuotiasta tytärtään.
Danielan miehellä on vahva usko Jumalaan ja siihen, että
tytär tulee muuttumaan. Keskustelimme pitkään ja
rukoilimme yhdessä. Heidän suurin tarpeensa on saada
ohjausta ja taitoa kasvatukseen. Daniela ja hänen
perheensä asuivat aikaisemmin kirkon yhteydessä ja
auttoivat siellä. Perheen kasvaessa he joutuivat
etsimään uuden asunnon. Itsenäinen elämä tuo omat
ongelmansa. Mutta he jatkavat tarmokkaasti eteenpäin
Jumalaan luottaen.

Yobana asuu aivan kaupungin
laidalla äitinsä ja pikkupoikansa
Santiagon kanssa. Hän on
osallistunut kursseihimme. Hän
on opiskellut sairaanhoitoa ja
tarvitsisi nyt kokemusta ja
lisäoppia voidakseen aloittaa
työssä. Luotamme siihen, että
hän löytää itselleen oikeat
kurssit ja saa työpaikan.

Cecilia osallistuu
projektiimme ja
työpajoihin. Hän asuu
sisarustensa kanssa äitinsä
luona. Leivontakursseilla
oppimillaan taidoilla hän
valmistaa myyntiin kakkuja
ja auttaa näin äitiään
perheen elättämisessä. Hän
toiveensa ja rukouksensa
on oppia lisää, jotta voi
ostaa tarvikkeita tuotteiden
valmistamista varten.

Virginia on yksi entisistä Casa
Alberguen turvakodin tytöistä. Hän
osallistuu projektimme säännöllisesti.
Tapaamme häntä joka kuukausi, jotta
voimme seurata hänen opintojensa
edistymistä. Hän opiskelee
yliopistossa kaupallisen alan
insinööriksi. Samalla hän tekee työtä
manikyristinä. Hänellä ei ole perhettä,
joten hän tarvitsee tukea opintojen
jatkamiseen. Opiskelun aikataulujen
takia hän ei enää voi jatkaa työssään,
joten hän tarvitsisi myös rahallista
tukea. Pitäisi selvittää, voisiko hän
saada tukea projektimme kautta, sillä
hän on ahkera opiskelija, ja olisi sääli
jättää opinnot tässä vaiheessa.

Inés on osallistunut
kokkikursseillemme vuonna
2017 ja vuoden 2018 alussa.
Hänellä on kolme lasta, joista
vanhimman pojan kanssa on
paljon vaikeuksia. Inés koki
tarvitsevansa kuuntelijaa
rauhoittaakseen kaoottisia
tilanteita. Hänellä on ongelmia
myös terveytensä suhteen mm.
keuhkoissa. Rukoillaan Inéksen
ja hänen lastensa puolesta.

Darlin on Casa Alberguen
entisiä tyttöjä ja asuu
miehensä ja kahden tyttönsä
kanssa. Tällä hetkellä hän
huolehtii kodista sekä tyttöjen
koulunkäynnistä. Hän halusi
välittää kiitollisuutensa
projekteistamme ja kaikesta
saamastaan avusta ja opeista.
Niiden ansiosta hänen
elämänsä on tällä hetkellä
melko vakaata.

Gladys asuu pikkutyttönsä kanssa Quillacollossa
15 km päässä kaupungista. Hän etsii vakituista
työtä voidakseen elättää lapsensa. Väkivalta ja
hyväksikäyttö menneisyydessä ovat jättäneet
hänen jälkensä, joten elämä tuntuu välillä
raskaalta. Suurin huoli hänellä on saada
lapselleen ruokaa ja vaatteet.
Anan luona käymme hänen pyynnöstään,
sillä hänellä on vaikeaa puolisonsa
kanssa. Avioliitto voi huonosti miehen
mustasukkaisuuden takia. Kokemansa
henkisen väkivallan takia Ana pyysi meitä
käymään luonaan säännöllisesti. Hän
osallistui myös projektimme työpajoihin,
jotka ovat auttaneet häntä saamaan
takaisin omanarvontuntoa. Näin koko
perhekin sai apua.

Amanda asuu miehensä ja
kahden lapsensa kanssa.
Hän on tällä hetkellä
töissä ompelimossa, Casa
Alberguessa saamansa
ompeluopin ansiosta. Hän
on hyvin kiitollinen
kaikesta. Hän sanoi
tarvitsevansa rukousta
hengellisen elämänsä
kasvun puolesta ja
voidakseen jatkaa
työssään. Hän tarvitsisi
myös lisää aikaa
voidakseen osallistua
enemmän pajoihimme.

Cecilia asui ensin miehensä Jhoryn ja kolmen lapsensa kanssa Chiquicollon
alueella. Hänellä ei ollut työtä, ja miestä vaivasi selkäkipu. Perheen tilanne
oli hyvin vaikea. Rukoilimme, että he löytäisivät vakituista työtä ja perheen
taloudellinen tilanne kohentuisi. Sitten heille tarjottiin työtä paikasta,
jonne ei voinut viedä mukanaan omaisuutta. He myivät kaiken
omistamansa, mutta työpaikkaa ei sitten ollutkaan. Nyt perhe oli puilla
paljailla, ja toisiaan syytellessä oli parin avioliittokin alkanut rakoilla. He
tarvitsevat hyvin tiivistä tukea ja yhteydenpitoa. Projektimme naisten
keskuudesta löytyi välttämättömiä perustarvikkeita lahjoituksena, mistä he
ovat olleet hyvin kiitollisia.
Jhoselin on entisiä Casa Alberguen turvakodin
asukkaita, ja hän asuu pienen tyttönsä kanssa
Taquinassa. Hän asui ennen Brasiliassa, mutta
palasi yksin Boliviaan jouduttuaan ongelmiin
puolisonsa kanssa. Elokuussa hänen tyttönsä
siepattiin, mutta onneksi hänet saatiin
vapaaksi viikon kuluttua. Jhoselin on hyvin
kiitollinen rukouksista ja siitä suuresta
ihmeestä, jonka he saivat kokea. Hän on
mukana Esperanza-projektissamme, mutta
tapahtumien johdosta hän haluaa pysyä
lähellä kotia ja lastaan.

Melliza on kolmen lapsen äiti ja
mukana säännöllisesti
projektissamme. Hän työskentelee
erään koulun vahtimestarina. Hän
myy leivonnaiskurssillamme
oppimiaan tuotteita koululla. Näin
hän pystyy paremmin elättämään
lapsensa. Hän on hyvin kiitollinen
saamastaan kaikesta opetuksesta.

Gladys pyysi meitä
kiireesti luokseen. Hän
suunnitteli lähtevänsä
työnhakuun Brasiliaan ja
jättävänsä tyttönsä
Boliviaan. Kerroimme
hänelle, miten tämä
ratkaisu saattaisi
vaikuttaa hänen tyttönsä
ja pyysimme häntä
miettimään päätöstään
vielä tarkasti.

Alejandra on yksi
naisista, joka on
hyötynyt suuresti
projektimme
leivontakursseista.
Hänen miehensä ei
antanut hänelle mitään,
ja hän tunsi olevansa
kuin lintu häkissä. Kun
hän myy valmistamiaan
leivonnaisia, hän pystyy
saamaan hieman omia
tuloja lastensa kuluihin.
Alejandran toiveena on
saada avustusta
tarvikkeisiin, kuten uuni,
vatkain ja jääkaappi.

Frida ja Marilyn asuvat lastensa kanssa. He
asuvat lähes kahden tunnin matkan päässä,
mutta siitä huolimatta ovat hyvin aktiivisesti
mukana projektissamme. Marilyn kertoi, että
pajat ja kurssit ovat olleet suureksi avuksi ja
auttaneet heitä eteenpäin. Molemmat naiset
tekevät kahta työtä elättääkseen itsensä ja
lapsensa. Jopa maidon ostaminen lapsille ei
ole heille aina itsestään selvää. He pyysivätkin
esirukousta perheidensä ja elantonsa puolesta.

Tania on entisiä turvakotien tyttöjä, joka asuu yhdessä puolisonsa ja
kolmen lapsensa kanssa. Molemmilla vanhemmilla on HIV-tartunta,
mutta onneksi lapset ovat pysyneet terveinä. Kaiken keskellä Tania
ajattelee valoisasti tulevaisuudesta. Hän on käynyt leivontakurssimme
ja suunnittelee oman myymälän avaamista. Rahasta on kuitenkin
puutetta. Hän tarvitsisi varoja myymälän vuokran maksamiseen ja
kylmäkaapin ostamiseen. Pienessä yrityksessään miehensä kanssa
työskennellen hän kuitenkin haluaisi turvata lastensa elannon.

Deysi osallistuu tapahtumiimme. Hän on
käynyt läpi hyvin raskaan tapahtuman,
sillä hänen koulunsa tekemän väärän
ilmiannon vuoksi hänen 7-vuotias
lapsensa otettiin huostaan. Asia kuitenkin
selvitettiin ja perhe sai lapsen takaisin.
Mutta Deysi joutui kuitenkin määräajaksi
eroon miehestään ja 12-vuotiaasta
pojastaan. Miehellä on ongelmia
alkoholin kanssa, mutta poika halusi silti
olla isänsä kanssa. Perhe tarvitsee tiivistä
yhteydenpitoa ja seurantaa.
Julia asuu tyttärensä Susanan
kanssa, muuta perhettä hänellä ei
ole. Hänkin sanoo meidän olevan
hänen perheensä. Hän osallistuu
säännöllisesti toimintaamme. Julia
tarvitsee tukea ja neuvoja tyttärensä
kasvattamiseen. Julia kokee usein,
ettei heillä ole yhteyttä keskenään
henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Saajan
tilinumero

Viki on entisiä turvakodin tyttöjä ja
opiskelee yliopistossa. Hänellä ei ole
lapsia eikä perhettä. Hän sanookin,
että me olemme hänen perheensä.
Olemme tukeneet hänen
opiskeluaan maksamalla kirjoja ja
materiaaleja, ruokailuja ja
matkakuluja. Viki on hyvin kiitollinen
kaikesta tästä, samoin kuin
poikaystävänsä tuesta. Opintojen
ohessa hän tekee työtä
kauneussalongissa saadakseen
vuokransa maksettua. Pitkien päivien
vuoksi hänen ruokailunsa on välillä
heikkoa. Nyt hän pelkääkin
saaneensa anemian, sillä hän tuntee
usein olonsa heikoksi, eikä ruoka
maistu. Hän tarvitsee rukoustamme.
Olisi tärkeää, että hän saisi tukea
opiskeluun ja terveydenhoitoon sekä
hengelliseen elämäänsä.

Nordea
FI60 1037 3000 2068 12
Casa Albergue ry

Amanda, turvakotimme
tyttö, kasvattaa yksin
kahta lastaan. Hänen
puolisonsa lähti viisi
vuotta sitten Chileen, ja
Amanda pelkää hänen
kuolleen. Amanda on
hyvin urhea nainen. Hän
tekee työtä minkä
kykenee, sillä hän ei
halua jättää lapsiaan
heitteille. Hän toivoo
hartaasti löytävänsä
sopivan vakituisen työn,
jotta voisi olla enemmän
lastensa kanssa. Hän
haluaisi avata pienen
leivonnaismyymälän,
jossa ottaisi käyttöön
kursseilla oppimiaan
taitoja. Myymälän
avaaminen on kuitenkin
vaikeaa ilman tukea.

KUUKAUSILAHJOITUS

Vain 10 € /kk
TUKIJÄSENMAKSU 120 € /vuosi. Maksun voi

Maksaja

suorittaa kerralla tai useammassa erässä (viite 1012)
VUOSIJÄSENMAKSU 30 €/vuosi (viite 1012)

YHTEISÖ-/YRITYSJÄSENMAKSU
120 € /vuosi (viite 1012)
LAHJOITUKSET (viite 2008)
Allekirjoitus

______________________________________________

Tililtä nro

Viitenumero
Eräpäivä

Facebook: Casa Albergue ry
Jäsensihteeri: Ritva Hämäläinen
ritva1hamalainen@gmail.com
Tili: Casa Albergue ry
FI60 1037 3000 2068 12

€
Puheenjohtaja: Virve Puttonen
casa.albergue.ry@gmail.com
Kymintie 11 as 4, 15140 Lahti
Puh. 040 5135233

facebook
Nettisivumme löytyvät täältä:

www.casa-albergue.fi

Sähköpostiosoitteemme:

casa.arbergue.ry@gmail.com

