Lähde KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI

vain 10 €/kk

Bolivia 2019

Casa Albergue ry:n YSTÄVÄKIRJE
Jälleen pelloilta maailmaan
kansa Jumalan saapuu yhteen
Toisten kuulen jo laulavan
toiset taakkoineen taivaltaa

Joku satoa paljon toi
joku kantoi vain yhden lyhteen
Muttei vahvinkaan mitään voi
ilman elämän antajaa

Syystiedote
20.10.2019

Missä Henki vain puhaltaa
se saa liehumaan toivon viirin
Siellä kahleemme katkeaa
syttyy uskoomme liekki uus
Pekka Simojoki

Hyvää syksyä, ystävämme!
Tässä kirjeessä kerromme alkuvuoden 2019
kuulumiset ESPERANZA-projektistamme, joka
on naisten ja heidän perheidensä avustamista
Bolivian Cochabambassa.
Lapsityö jatkuu tuellamme Etiopiassa, jossa
työntekijämme Mengistu Betela kouluttaa
lapsityöntekijöitä.
Tämän vuoden uusin projektimme on
Keniassa. Olemme lähteneet tukemaan Ruth
Suren tekemää psykososiaalista työtä
kenialaisten naisten ja lasten hyväksi antaen
avustusta Ruth Suren opiskelumaksuihin
loppututkinnon suorittamiseksi.
Jenifer Nakaziban työtä Ugandassa tuettiin
alkuvuodesta 2019.

CASA ALBERGUE -yhdistys kerää varoja
henkisen ja fyysisen väkivallan uhreiksi
joutuneiden nuorten naisten ja lasten
auttamiseksi, jotta he pääsevät elämässään
uuteen alkuun.
Ilmoittaudu
ystävärinkiimme,
lähetämme sinulle Casa Albergue
ystäväkirjeet sähköpostin kautta.

niin
ry:n

Lähde sinäkin tukemaan tärkeää asiaamme!






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

Kenia - Ruth Suren koulutustuki 2019-20
Casa Albergue -yhdistyksemme on päättänyt lähteä tukemaan
kenialaisen Ruth Suren opiskelujen tutkintomaksuja sekä näin
mahdollistamaan hänen tekemäänsä psykososiaalista työtä kenialaisten
naisten ja lasten parissa (Family in General).
Ruth Sure (42v.) 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 vuotta 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 psykososiaalisen työn vetäjänä lasten ja nuorten parissa. Vuosi
sitten Ruth lähti mukaan Fidan projektiin 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.

Uganda - Jenifer Nakaziban työ 2018-19
Casa Albergue ry kiittää lämpimästi Jeniferiä
hänen tekemästään työstä Ugandan naisten
hyväksi. Jeniferillä on ollut erityinen taito
omistautua tehtäviinsä ja toimia eri yhteisöjen
kanssa. Jenifer on tehnyt yhteistyötä myös PCU:n
johtajien ja muiden sidosryhmien kanssa
edistääkseen lasten ja nuorten oikeuksia. Hän on
avustanut monien eri projektien seurannassa ja
arvioinnissa. Tämän lisäksi Jenifer on osallistunut
vapaaehtoistyöhön Afrikan naisten auttamiseksi.
Tällä hetkellä Jeniferin työssä on tauko, ja hän
odottaa, mihin suuntaan elämä hänelle ovia avaa.

Etiopia - Mengistu Betela ja lapsityö

Lapsityön tukeminen jatkuu eri puolilla
Etiopiaa, jossa työntekijämme Mengistu
Betela
kouluttaa
lapsityötekijöitä
monenlaisiin eri tehtäviin lasten parissa.

Bolivia - 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

Toukokuussa naiset saivat kuulla
lähetystyöntekijä Barbara Millerin
opetusta itsetunnosta. Kuvassa myös
avustava työntekijä Zaida Orcko.

FES - Esperanza-hanke 2016-20
Mujeres con Esperanza! Naisia, joilla on toivoa!
TAMMI-ELOKUU 2019
Naisten leivontakurssi jatkoi tammikuulta maaliskuun loppuun 15 naisen kanssa. Huhtikuussa
aloitettiin uusi FES:n toimintakausi. Avajaistyöpajat järjestettiin 14. huhtikuuta, mistä vastuussa
olivat FES:n johtaja Isaias Andia ja opettajana Florentino Gorena. Naisille painotettiin, kuinka
tärkeää on osallistua säännöllisesti Esperanza-projektin kokoontumisiin.

Toukokuussa olimme koolla juhlimassa äitienpäivää. Florentino Gorenan pitämän hartauden lisäksi
saimme kuulla lähetystyöntekijä Barbara Millerin opetusta itsetunnosta. Hänen innostuksensa ja
käytännönläheinen opetuksensa valloitti kaikkien sydämet. Koolla oli 30 naista, kolme miestä ja 30
lasta. Opetuksen jälkeen ohjelmassa oli yhteyttämme rakentavaa ja vahvistavaa puuhaa koko
joukolle. Tämän lisäksi kaikista äideistä perheineen otettiin muistoksi hauskat valokuvat.
Ilahdutimme jokaista naista myös pienellä lahjalla.

Kesäkuussa ESPERANZA-projetissa järjestettiin kahtena sunnuntaina vierailut seurakuntaan
Florentino Gorenan johdolla. Monet perheistä eivät ole kristittyjä, eivätkä yleensä käy kirkossa.
Ensimmäinen vierailu ei ollut menestys, mutta toisella kertaa oltiin jo innostuneita. Saarnojen
aiheet koskettivat vierailijoita, ja moni koki saaneensa evästä elämäänsä.
Heinäkuun 14. päivä saimme hyvin surullisia uutisia. Yksi aktiivisimmista naisista, Frida, oli
joutunut kolariin tyttärensä ja sukulaislastensa kanssa. Yksi lapsista menehtyi myöhemmin
samassa kuussa. Frida on ollut hyvin järkyttynyt, joten olemme olleet hänen tukenaan.
Muutimme yrittäjyysprojektimme siivous- ja palveluprojektiksi, sillä alkuperäinen suunnitelma
olisi tullut meille liian kalliiksi. Julia Romero, jolla on yli 20 vuoden kokemus tämän alan
opettamisesta, oli vastuussa koulutuksen järjestämisestä.
Ensimmäinen siivous- ja palveluprojektin työpaja pidettiin heinäkuun lopulla, ja siihen osallistui
33 naista. Toinen osa koulutuksesta järjestettiin elokuussa. Silloin saimme 18 osallistujaa. Kolmas
kokoontuminen oli elokuun lopulla, johon saapui 16 koulutettavaa nuorta naista.
Loppuvuodeksi on ESPERANZA-projektissamme suunnitteilla kaksi työpajaa naisille sekä heidän
perheilleen. Toinen työpajoista on tekninen työpaja. Lisäksi teemme vierailuja seurakuntiin.
Isaias Andia
FES
Cochabamba
Bolivia

