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Viimeinen matka ennen kesälomia lähestyy jo kovaa vauhtia. Suuntaan kohti Senegalia ensi
viikolla ja sieltä jatkan vielä Mauritaniaan viikoksi. Suomeen palaan vasta lähetysjuhla
viikonloppuna, joten juhlat jäävät minulta väliin. Toivottavasti te mahdollisimman monet
pääsette kuitenkin Rovaniemen juhlille, siellä on näytillä äidinkielisen opetuksen materiaalia
Senegalistakin ja kollegoita esittelemässä työtämme.
Edellisen kerran olin Senegalissa maaliskuun lopussa ja olin useamman päivän uudella
toiminta-alueellamme Foundiougnessa. Tutustuin alueeseen, kävin tapaamassa kyläläisiä ja
kartoittamassa alkavia toimintoja ja lisäksi pidin uuden ohjelman henkilöstölle
koulutuspäivän seurannasta ja raportoinnista. Dakarissa osallistuin uuden opetushankkeen
suunnittelutyöpajaan ja pidin myös siellä koulutuksen tulosperustaisen lähestymistavan
haasteista suunnittelulle. Työn tulosten mittaaminen oikeudenmukaisella ja järkevällä
tavalla on vaikeaa Suomessakin ja vielä vaikeampaa sen hahmottaminen on
kumppaneillemme etelässä. Olemme työstäneet työryhmän kanssa keväällä näitä
tulosperustaisuuskoulutuksia kumppaneita varten ja pääsin nyt heti itse testaamaan niiden
toimivuutta kentällä. Tuntuivat toimivan ja runsaslukuiset käytännön harjoitukset puolsivat
paikkaansa. Kuinka oppi nyt sitten siirtyy käytäntöön, jää nähtäväksi.

Kyläkokous Mbassiksen kylässä

Foundiougnissa kävimme tapaamassa kyläläisiä Mbassiksen
kylässä, jossa ollaan juuri aloittelemassa maatalous- ja
pienyrittäjyyskoulutuksia. Olemme saaneet kylältä
käyttöömme myös maa-alueen, johon olisi tarkoitus perustaa
opetuspuutarha. Suurimpina ongelmina kyläläiset kokevat
vesipulan ja terveyspalvelujen heikon saatavuuden.
Kokouksessa osallistuttiin aktiivisesti mietintään, millaista
koulutusta kyläläiset tarvitsisivat ja minkälaisin keinoin
toimeentulomahdollisuuksia voitaisiin parantaa.
Opetuspuutarha viheriöimään

Kuivuus, haaste ihmisille ja
eläimille

Opetuspuutarhaa varten olimme saaneet hehtaarin verran
maata kylän laidalta. Työtä on paljon edessä ennen kuin
saamme puutarhan kukoistamaan. Maaperä on suolaista ja
myös kaivojen vesi suolaantuu helposti. Olemmekin ottamassa
käyttöön uutta tekniikkaa jolla suolainen vesi saadaan
suodatettua suolattomaksi ja kelpaavaksi kastelu ja
juomavedeksi. Olemme kartoittaneet laadukkaiden siementen
ja taimien toimittajia ja kylvötyöt olisi tarkoitus aloittaa ennen
sadekautta. Kyläläiset ovat innolla osallistumassa puutarhan
töihin, siitähän tulee nimenomaan heidän puutarhansa, jossa
on tarkoitus oppia yhdistäen teoria käytäntöön ja samalla
kyläläisten käyttöön tulee puutarhan tuotto. Sen hyvää
hallinnointia varten annetaan pienyrittäjyyskoulutusta ja
hallinnointikoulutusta kylän kehityskomitealle. Sadekauden
aikana olisi myös tarkoitus kehittää sadeveden
keräyssysteemejä, jotta sen avulla kasteluvettä riittäisi vielä
sadekauden jälkeenkin.

Foundiougnen ruokaturvahankkeen henkilökuntaa

Jacques Sene ja Veronique Diouf

Häähumua
Minulla oli maaliskuussa myös tilaisuus osallistua Fatickissa Jacques Senen ja Veronique
Dioufin häihin. Jacques Sene on entisen kirkonjohtajan, Pierre Senen, poika ja tunnen hänet
pikku pojasta lähtien. Häihin osallistuivat kaikki kirkon työntekijät ja paljon seurakuntalaisia
kaikista niistä seurakunnista missä Pierre Sene on uransa aikana toiminut. Jälleennäkemisen
riemua oli paljon kun sain tavata monia vanhoja ystäviä ja kollegoita, joita en ole nähnyt
vuosiin, mm. ensimmäinen 90-luvun lopun kieliavustajamme Fatou Kama oli tullut juhliin. Hän
kouluttautui sairaanhoitajaksi ja on työskennellyt jo monta vuotta Casamancessa
terveysaseman vastaavana hoitajana. Senegalilaiset osaavat juhlia ja erityisesti häitä juhlitaan
perusteellisesti. Avioliitto virallistetaan Senegalissa aina maistraatissa ja se saatetaan tehdä
kuukausia tai jopa vuosia ennen perinteistä hääjuhlaa. Perinteiseen juhlaan kuului edeltävänä
päivänä juhlat morsiamen kotona, jossa erityisesti naispuoliset sukulaiset valmistivat
morsianta avioliittoon. Miehen sukulaiset saapuivat sitten hakemaan morsiamen ja juhlat
jatkuivat miehen suvun kanssa vastaanottojuhlana. Seuraavana päivänä oli sitten tämä iso
hääjuhla vieraiden kanssa. Avioliittoon siunaaminen toimitettiin messussa jo aamulla kello 10
ja siihen kuului ehtoollinen myös hääväelle. Sen jälkeen siirryttiin musisoimaan rummuilla ja
perinteisillä tansseilla, tavattiin tuttuja ja syötiin yhdessä. Ja kun kaikki tämä tapahtui
paahtavassa auringossa, 40 asteen kuumuudessa, niin minun juhlakestävyyteni loppui
iltapäivällä viiden maissa. Illalla olisi ollut vielä kirkon oman muusikon, Nicolas Sarrin, konsertti.
Toivotan kaikille hyvää kesää. Lomailen heinäkuussa, mutta välillä 10.8-30.9 olisi aikaa myös
seurakuntavierailuille ( 28.-30.8. varattu). Ollaan siis yhteydessä. Lämpimin terveisin Tiina
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