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Aids-orpojen tukihanke, Etiopia
Yhteistyökumppani: Ethiopian Evangelical Church of Mekane Yesus (EECMY)
North Central Ethiopian Synod (NCES)
Development and Social Service Commission (DASSC)
Hankkeen kuvaus lyhyesti

Dessien hiippakunnan alueella on jo vuodesta 2002 alkaen toiminut aidsin vuoksi orvoiksi jääneiden lasten ja
nuorten tukihanke. Tätä työtä tehdään Dessien, Kombolchan ja Woldiyan kaupunkien alueilla. Hanke on
toteutettu yhteisöpohjaisesti, mikä merkitsee tuen antamista niiden huoltajien kautta, jotka ovat ottaneet
lapset kasvatettavikseen. Tuki muodostuu koulumaksuista, vaaterahasta, lääkekorvauksista ja huoltajille
maksettavasta kuukausittaisesta ruokarahasta. Perheiden luona vieraillaan säännöllisesti ja lasten tilannetta
seurataan huolellisesti. Myös psykososiaalista tukea annetaan lapsille ja heidän huoltajilleen.
Hankkeen kautta tuetaan n. 300 lasta. Osa on vielä peruskoulussa, mutta osa suorittaa jo jatko-opintojaan
yliopistoissa tai ammattikouluissa.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 1-6/2018
Varsinaisia hankkeeseen hyväksyttyjä
orpolapsia oli tänä keväänä tuen piirissä 236
lasta ja nuorta. Tuen piiriin on otettu myös
heidän sisaruksiaan, joille maksetaan
koulutustukea ja vaaterahaa. Näitä sisaruksia
on yhteensä 55.
Kotikäynnillä Habtamun ja hänen huoltajansa
Geten kotona. Kuva Kari Pentikäinen

Kevään 2018 aikana kuukausittaista
ruokatukea maksettiin 236 orpolapsen
perheille, joista 70 oli Dessiessä, 50
Kombolchassa ja 116 Woldiyassa. Vuosittaisen vaaterahan saivat näiden 236 lapsen lisäksi 55
sisarusta, 11 Dessiessä, 24 Kombolchassa ja 20 Woldiyassa. Lasten luona vierailtiin kuukausittain,
sosiaalityöntekijä kävi kerran ja vapaaehtoiset kotikävijät kahdesti kuussa. Myös aids-orpotyön
koordinaattorit vierailivat kodeissa ja selvittelivät lasten ja perheiden ongelmia. Koordinaattorit ja
sosiaalityöntekijät tapasivat huoltajia heidän käydessään hakemassa kuukausiavustustaan. Heidän
kuulumisia kyseltiin myös puhelimitse.
Yliopistoissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville nuorille annettiin tukea koulumaksujen
ja valmistumispäivän vaatetuksen varalle. Kolme nuorta Dessiestä, neljä Kombolchasta ja
kaksitoista Woldiyasta sai tätä avustusta. Muita lukukausimaksuja maksettiin kymmenelle lapselle
Dessiessä, ja neljälle lapselle Kombolchassa.
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Koska kaikki orpolapset ja heidän huoltajansa ovat
erittäin köyhistä perheistä, heitä autetaan myös
elämän perustarpeiden hankkimisessa ja äkillisissä
kriiseissä. Kahdeksaa orpolapsen huoltajaa autettiin
paikallishallinnon sosiaalitoimiston kautta saadun
puoli-ilmaisen asunnon korjaustöissä. Tuella
hankittiin mm. vesi- ja sähköliittymiä, sekä maalattiin
seiniä ja paikattiin kattoja. Orpotukihanke toteutetaan
läheisessä yhteistyössä paikallishallinnon kanssa ja se
kantaa vastuunsa mm. antamalla köyhille tarkoitettuja
kunnan asuntoja nimellistä vuokraa vastaan. Nämä
asunnot ovat usein huonokuntoisia ja puutteellisesti
varustettuja.
Yeabsera äitinsä Abebun kanssa kotitalon pihalla. Yeabsera
valmistui kesällä 12-luokalta ja toivoo pääsevänsä syksyllä
yliopistoon. Kuva Kari Pentikäinen

Yhdeksän perhettä Woldiyassa sai apua myös
keittiötarvikkeiden hankkimiseen.
Yhtä yliopisto-opiskelijaa tuettiin maksamalla hänelle korvausta, sillä hänen omaisuutensa oli
kadonnut ja tuhoutunut poliittisessa mielenosoituksessa.
Lisäksi kuusi perhettä on saanut ylimääräistä kuukausittaista tukea selvitäkseen epätoivoisesta
elämäntilanteesta.
Moni huoltaja ja osa lapsista kantaa myös HIV-virusta ja tarvitsee säännöllistä lääkitystä. Valtio
antaa lääkkeen ilmaiseksi, mutta hankkeen kautta tuetaan näitä sairastuneita antamalla heille
vitamiineja ja lisäravinteita luontaisen vastustuskyvyn ylläpitämiseksi. Vuosittain jokaiselle lapselle
tehdään myös terveystarkastus.
Terveiset ja kiitokset tukijoille
Aids-orpotukihankeen kautta tuetaan kaikkein köyhimmässä ja heikommassa asemassa olevia lapsia
ja heidän tukiperheitään. Myös paikallishallinto arvostaa tätä työtä erittäin paljon. Hankeen
työntekijät ovat sydämellään mukana näiden perheiden elämässä ja haluavat kiittää Suomen
Lähetysseuraa ja sen kautta näitä lapsia ja nuoria tukevia ihmisiä siitä avusta mitä he antavat. He
toivottavat Jumalan siunausta kaikille tukijoilleen.
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Tewrdos Mehari

Tewdros Mehari, 19-vuotias opiskelija
Wodiyasta, kertoo päässeensä mukaan aidsorpotukiohjelmaan ollessaan viidennellä luokalla.
Hän oli menettänyt isänsä jo kolmevuotiaana ja sen
jälkeen hänen HIV positiivinen äitinsä oli elättänyt
perhettään päivätyöläisenä, tehden kaikkea työtä
mitä vain löysi. Tewdroksen pääseminen tuen piiriin
merkitsi paljon hänelle ja koko perheelle.
Koulunkäynti sujui hyvin, mutta 10-luokan tulokset
eivät riittäneet yliopistoon valmistaviin opintoihin
(lukioon) ja hänen oli mentävä sen sijaan
ammattikouluun. Hän aloitti sähköalan opinnot
vuonna 2014, mutta vaihtoi ne farmasian
opintoihin. Samaan aikaan hänen mielessään eli
vielä toive yliopistoon pääsemisestä, joten hän luki
farmasian opintojensa ohessa uudelleen 9. ja 10.
luokan aineita ja läpäisikin 10. luokan loppukokeen
erinomaisin arvosanoin. Hän on opiskellut nyt kaksi
vuotta yhtä aikaa niin farmasian opintoja kuin
lukionkin opintoja.
Tewdros Mehari. Kuvaaja Woldiyan aids-orpotukihankkeen sosiaalityöntekijä Weinishet Yiman

Tewdros valmistui tänä kesänä farmasian opinnoistaan ja toivoo voivansa jatkaa edelleen jatkoopintoja farmasian alalta. Samaan aikaan hän toivoo saavansa 12. luokan loppukokeesta riittävän
hyvän tuloksen päästäkseen yliopistoon opiskelemaan hallintotieteitä. Hän kiittääkin Suomen
Lähetysseuraa avusta, jota ilman hän ei olisi päässyt näin pitkälle ja saavuttanut näitä kahta
tutkintoa.
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