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Florentino Gorenan työ Boliviassa
Koordinaattorimme Anne Joensuu on ollut yhteydessä Florentino Gorenaan,
joka kertoi, että Bolivian koronatilanne on hieman parantunut viime vuodesta.
Kouluja on osittain avattu ja ulkonaliikkumiskieltoja on lievennetty. Muutamat
ihmiset käyvät jo töissä ja tapaavat toisiaan vähän paremmin.
Koska koulut olivat kiinni Boliviassa yli puolen vuoden ajan, koululaiset jäivät
ilman opetusta koko täksi ajaksi. Suuri ongelma Boliviassa on se, että köyhissä
olosuhteissa perheillä ei ole laitteita eikä nettiyhteyksiä, jotta etäopetus tai
etätyöt kotona onnistuvat.
Tomasina, Florentino ja Zaida (kuvassa) jatkavat tänä vuonna auttamistyötään
naisten ja heidän perheidensä parissa Casa Alberguen lähettämällä tuella.
Rukoillaan, että koronapandemian uutta aaltoa ei tulisi tänä vuonna Boliviaan.

Casa Albergue ry kerää varoja henkisen ja
fyysisen väkivallan uhreiksi joutuneiden
naisten ja heidän lastensa auttamiseksi, jotta
he pääsevät elämässään uuteen alkuun.

Esperanza-hanke 2016-21 Boliviassa
Vuosi 2020 oli Bolivialle tuhoisa. Valtiolla ei ollut kunnollista suunnitelmaa, eikä sairaaloilla ollut varusteita koronan
voittamiseksi. Kaikki FES-projektimme keskeytyivät lokakuun puoliväliin saakka, osa jopa marraskuun lopulle asti.
Zoomin kautta järjestimme kolme virtuaalityöpajaa, joiden aiheina olivat lastenkasvatus ja ongelmat perheessä.
Joulukuussa jaoimme avustuskasseja 50:lle perheelle. Ne tulivatkin suureen tarpeeseen, sillä monet naiset olivat
jääneet pandemian takia ilman työtä. Mutta naiset olivat kekseliäitä ja laittoivat käytäntöön Esperanza-työpajoissa
oppimiaan taitoja. Näin he työllistivät itsensä sekä myös ystäviään uusissa pikkuyrityksissään.
Pastori Florentino Gorena on ollut hengellisenä tukena naisten sekä heidän perheidensä vaikeissa tilanteissa.
Naiset ovat muodostaneet keskenään tukiryhmiä ja näin rohkaisseet toinen toisiaan. Zaida Orcko kokosi yhdessä
amerikkalaisen lähetystyöntekijän kanssa vielä 13 lisäkoria ruokatarvikkeita kaikkein suurimmassa tarpeessa
oleville perheille.
Vaikeuksien keskellä olemme kuitenkin nähneet tapahtuvan monia ihmeitä. Olemme hyvin kiitollisia Jumalalle
Hänen huolenpidostaan. Ja lämmin kiitos teille, ystävämme Suomessa, suuresta avustanne!
Isaias Andia, FES:n johtaja

Uutisia Esperanza-tukiprojektin tytöistä
Daniela on käynyt leivontakurssin ja saanut yrityskoulusta Esperanza-projektimme työpajoissa. Pandemian
aikana Daniela perusti pienen yrityksen, jossa hän myy leivonnaisia.
Roxana on hyötynyt Esperanza-projektimme yrittäjyysohjelmasta. Pandemian aikana Roxana on myynyt
yhdessä kumppaninsa kanssa hygieniatuotteita. Työpajakoulutus on auttanut heitä toiminnan
perustamisessa.
Ruth on osallistunut projektimme konditoriapajoihin. Ruth valmistaa ja myy leivonnaisia kotona tukeakseen
perhettään.
Micaela on neljän tyttären yksinhuoltajaäiti. Hän asuu Abran alueella, joka on yksi kaupungin syrjäisimmistä
ja syrjäytyneimmistä alueista. Micaela on osallistunut projektimme leivontatyöpajoihin, joissa hän osoitti
paljon lahjakkuutta. Micaela myy tällä hetkellä omassa naapurustossaan itse tekemiään leivonnaisia ja saa
tuloja perheensä perustarpeiden tyydyttämiseksi.

Alejandra valmistaa leivonnaisia, kakkuja ja muuta myytävää. Näin hän saa tuloja itselleen, miehelleen ja
kahdelle lapselleen.
Tania on taitava nainen, joka on osannut hyödyntää projektimme koulutuksia erittäin hyvin. Tanialle
hankittiin projektin toimesta leivontavälineitä, joiden avulla hän pystyy tekemään leivonnaisia. Tania on
suunnitellut hyvin myös yrityksensä myyntitoiminnan.
Virginia on yliopiston opiskelija, joka työskenteli samalla kauneushoitolassa manikyyrejä tehden.
Pandemian vuoksi hänen työpaikkansa suljettiin ja hän jäi ilman työtä. Vaikeuksista huolimatta Virginia on
jatkanut opintojaan yliopistossa. Leivontakurssien oppien avulla hän aloitti leivonnaisten myynnin, jotta saa
ruokarahaa itselleen. Tuemme Virginiaa, että hän jatkaisi yliopistonopiskelunsa loppuun asti.
Melisa on viiden lapsen yksinhuoltajaäiti. Hän on hänen perheensä taloudellinen tukipilari, joka oppi
tekemään työpajoissamme leivonnaisia sekä laittamaan ruokaa. Työpaikan menettämisestä huolimatta
Melisa jatkaa taistelua perheensä puolesta.

Kenian psykososiaalinen työ
Terveisiä Nairobista!

1.3.2021

Toivon, että teillä on kaikki hyvin pandemiaongelmista
huolimatta.
Me täällä olemme pystyneet lähestymään monia apua
tarvitsevia. Se on ollut siunaus. Psykososiaalinen tukityö
Keniassa on saavuttanut vaiheen, josta voimme jo kertoa
tuloksia. Opiskelujen kautta saamani kokemuksen perusteella
voin seurata ja tehdä työtä paremmin.
Lämmin kiitos vielä kerran tuestanne!

Etiopian
lapsityö

Ruth Sure

Casa Albergue ry kerää varoja henkisen ja
fyysisen väkivallan uhreiksi joutuneiden
naisten ja lasten auttamiseksi, jotta he
pääsevät elämässään uuteen alkuun.

Mengistu Betela jatkaa Casa Alberguen tuella lapsityötä Etiopian
köyhissä kylissä. Hän kouluttaa uusia työntekijöitä yhteistyössä
Etiopian Guenet Churchin kanssa.
Avustuksien kohdentuminen Etiopian lapsityössä






opettajien kouluttaminen
aineiston kääntäminen muille kielille
informaatiota kirkon johtajille
lasten opettaminen
elämäntaitoja vanhemmille ja yksinhuoltajaäideille

Tavoitteet Etiopian lapsityössä




tietojen kerääminen apua tarvitsevista lapsista
rahoituksen saaminen työn laajentamiseksi useampiin kyliin
materiaalien valmistaminen ja levittäminen

Etiopiassa aloitettiin viime vuonna radiolähetykset moniin eri kyliin.
Perheillä on siellä vaikeat olosuhteet. Lähetysten avulla saadaan myös
välitettyä tietoa siitä, kuinka pysytään turvassa koronapandemian
aikana.

Etiopiassa kirkkoon pukeudutaan
parhaimpiin juhlavaatteisiin. Tässä
Mengistu Betelan perhe sunnuntaina.

Casa Albergue ry:n
VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 28.3.2021 klo 15.00
Teams-videokokouksena

Sinun äänesi puissa soi,
sydän Sinusta unelmoi,
Sinä kuihtuneet nostat kukoistamaan
Sinä uudeksi kaiken teet
kaikki toiveemme rauenneet
Sinä syliisi nostat rakastavaan

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Ilmoittautuminen tekstiviestillä (040-5135233) tai
sähköpostina viimeistään 26.3.2021.
Lähetämme ilmoittautuneille Teams-kokouskutsun.

Hiljaa, saavut halki hyisen maan
Hiljaa, odotan
Hiljaa, Sinut kohdata nyt saan
Poika Jumalan

casa.albergue.ry@gmail.com

TERVETULOA!

Soitat minussa kevään sinfoniaa!

Casa Albergue ry:n hallitus

Saajan
tilinumero

Petri Laaksonen

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)
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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 20

Kotisivut:

www.casa-albergue.fi
Sähköpostiosoite:

casa.albergue.ry@gmail.com

