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Fatick, Sénégal/Nouakchott, Mauritania
Hyvät Mauritanian lasten kummit,
Kummityön hanke jatkuu yhteistyössä Mauritanian Luterilaisen Maailmanliiton
paikallisosaston kanssa Mauritanian pääkaupungissa Nouakchottissa. Kummiohjelma
toteutuu laitakortteleissa sijaitsevien kunnallisten koulujen (Ecole 11 de Sebkha, Ecole
Imam Hadrami d’El Mina ja Ecole Bakar d’Arafat) kanssa sekä orpokodin ja koulun
käsittävän Mariame Diallon instituutin kanssa. Lisäksi muutama kummioppilaamme käy
kouluaan Nouakchotin vammaisten lasten koulutuskeskuksessa (Centre de formation et de
promotion sociale des enfants handicapé). Kaikki kummioppilaamme saavat tarvittavat
koulumateriaalit ja kuukausiavustuksen, joka takaa heidän ja heidän perheensä
minimielinkustannukset. Kummitukea saa kaikkiaan noin 330 oppilasta. Ilman kummin
tukea näillä oppilailla ei olisi käytännössä mahdollisuutta koulunkäyntiin.
Mauritanian kummiohjelma pyrkii huomioimaan erityisesti tyttöjen mahdollisuuden käydä
koulua. Kun vähävaraisen perheen kummioppilaana on tyttö, niin koko perhe tukee häntä
koulunkäynnissä, jotta perheen saamaa avustusta ei menetetä. Ilman kummitukea
vähävaraisen perheen tytön kohtalo voisi olla aikainen avioliitto tai palkkatulojen takia
kotiapulaiseksi lähettäminen. Kun koko perhe hyötyy tytön saamasta avustuksesta, tyttö
saa jatkaa koulunkäyntiä ja lopulta se koituu niin perheen kuin tytönkin eduksi.

Kuva 1 Nouakchottin vammaisten lasten koulutuskeskuksen oppilaita

Remontti on alkanut Mariam Diallon instituutin orpokodilla
Mauritanian kummityön erityispiirre on se, että mahdollisuuksien mukaan
kummioppilaiden saaman kuukausiavustuksen ja materiaaliavustuksen lisäksi pyritään
kunnostamaan niitä kouluja, joita kummioppilaamme käyvät. Viime vuosina kunnallisia
kouluja on tuettu rakentamalla uusia WC-tiloja, kustantamalla liittyminen kunnalliseen
juomavesiverkostoon ja rakentamalla muureja koulupihojen ympärille sekä korjaamalla
luokkien ovia ja ikkunoita.
Muistanette ehkä, että tukemamme Mariam Diallon instituutin orpolasten asuinrakennus
on ollut jo pitkään remontin tarpeessa. Osa lapsista oli jo vuosi sitten siirretty
vuokratiloihin, sillä orpokodin katto oli romahtamaisillaan. Kummityöstä vastaava
Luterilaisen maailmanliiton paikallisosaston työntekijä Moussa Gandega kertoi
maaliskuussa Senegalissa vieraillessaan, että joistain huoneista oli tuo katto lopulta jo
romahtanutkin, mutta onneksi siinä vaiheessa jo kaikki lapset olivat muuttaneet korvaaviin
tiloihin. Moussa Gandega kertoi, että vihdoin talon remonttikin on saatu käynnistettyä.
Ensin oli koko katto romahdutettava alas ja sen jälkeen uutta kattoa päästiin
raudoittamaan ja valamaan. Nyt odottelemme, että talon remontti saadaan valmiiksi ja
orpokoti pääsee jatkamaan toimintaansa yhdistyksen omissa tiloissa.

Kuva 2 Katto on romautettu alas, ja alkamassa on
uuden katon rakennustyöt.

Kuva 3 Lattialaattoja ja muuta rakennusmateriaalia.

Raamatussa sanotaan: ” Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin – ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle.” (Jes 43: 19)
Ehkä jotain tällaista uutta on syntymässä Nouakchottissakin. Me saamme näin rukoilla ja
toivoa Jumalan siunausta kaikkien kummioppilaittemme elämään ja tulevaisuuteen.
Lämmin kiitos tuestanne kummilapsille!
Teksti : Teija Laine, Länsi-Afrikan kirkollisen työn koordinaattori ja kummityön yhdyshenkilö
Kuvat: 1, Teija Laine, 2-3 Mauritanian LML:n osasto
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