
 
 

 

Mafingan orpokodin kummikirje 2-2014    Njombessa 5.11.2014 

 

 
Maisemaa Mafingan orpokodin läheisyydessä. Kuva: H.Yliharju 

 

 

Kummityön terveiset Etelä-Tansaniasta! 

 

Aika rientää ja vuosi alkaa olla loppupuolella. Etelä-Tansaniassa kuiva kausi alkaa olla lopussa ja sadekautta 

odotellaan. Ensimmäiset sadekuurot on jo saatu, mutta varsinaisesti sadekausi ei ole vielä alkanut. 

 

Vierailin lokakuussa Mafingan orpokodilla. Syys-lokakuussa siellä oli kaksi suomalaista Lähetysseuran harjoittelijaa. 

He olivat orpokodilla vapaaehtoisina viiden viikon ajan. Mafingan jakson jälkeen he ovat Njombessa viisi viikkoa ja 

palaavat sitten joulukuussa Suomeen. Tässä harjoittelijoiden terveisiä orpokodin arjesta: 

 

Aurinkoisia terveisiä Mafingan orpokodilta!!  

 

Lähetysseuran esikoulutusharjoittelu 

antoi meille mahdollisuuden (ilon ja 

kunnian) päästä seuraamaan 

orpokodin arkea ja auttelemaan 

päivän töissä lasten kanssa. 

Saapuessamme orpokodille sää oli 

vielä paikallisittain epätavallisen 

kylmää, päivälämpötila kipusi 

kuitenkin nopeaan lähentelemään 

kolmeakymmentä, joten päivisin ei 

varsinaisesti kylmyydestä näin 

suomalaisittain voinut valittaa. Yöt 

alkuunsa toki olivatkin huomattavan 

viileitä ja aamuisin lämpömittari 

näytti nippa nappa viittätoista. 

Paikallisille sää oli kuitenkin ajankohtaan nähden hyvinkin viileää, ja lapsille puettiin pitkähihaisia ja villapaitoja 

niin monta kerrosta, ettei sitä itsenäisesti olisi osannut niin montaa laittaa.  



 
 

 

Orpokodilla on lapsia ihan pienistä vauvoista isoihin koululaisiin. Vauvojen ja leikki-ikäisten kanssa touhusimme 

päivisin ja parina iltana pidimme kouluikäisille englanninkielen kerhoa, luimme tarinaa, lauloimme ja piirtelimme. 

Lasten pyynnöstä toteutimme kerhoa useamminkin kuin alkuun suunnittelimme. Pääasiana meille oli, että lapsilla 

on hauskaa. Värikynät lahjoitimme lopuksi koululaisille omiksi.  

 

Viiden viikon aikana lapset ehtivät sulattaa sydämemme ollessamme mukana heidän arjessaan ja iloissaan. Vaikka 

meillä nyt Njombessa onkin uudet haasteet edessä, ikävöimme takaisin lasten arkeen ja pieniin iloihin. 

 

Heidi ja Emmi 

 

Rakentamista 

 

Lähetysseuran tuella Mafingan orpokodille rakennettiin isompien lasten; koululaisten talo, jossa asuu poikia. Siitä 

olettekin lukeneet ja kuulleet aiemmin. Orpokodilla on ollut haaveena ja suunnitelmana, että alueelle saataisiin 

toinen koululaisten talo, joka olisi tytöille. Mama Msese päätti laittaa asiaa eteenpäin muutamien Mafingan 

orpokodin ystävien kanssa. Osa näistä ystävistä asuu Mafingassa, osa Mafingan läheisyydessä. He kokosivat 

voimansa yhteen ja saivat rakentamisen alulle. Rakentamisen tilanteen näette kuvista. Tätä tyttöjen taloa 

rakennetaan poikien talon lähelle. Rukoillaan, että rakentaminen voi edetä hyvässä aikataulussa ja haave voisi 

toteutua. 

 

 

 
Kuvassa vas. rakenteilla oleva talo,    Rakenteilla oleva talo toisesta suunnasta. 

oik. isojen poikien talo.   Kuva: H.Yliharju 

 

Lämmin kiitos tuestanne Mafingan orpokodille! 

Taivaan Isän siunaamaa loppuvuotta ja tulevaa uutta vuotta! 

 

Lämpimin terveisin, Leena Mgaya 
  leena.mgaya@felm.org 

 

Postiosoite:   FELM/P.O. BOX 490, Njombe, TANZANIA 

 

Kummina olet korvaamaton – kutsu ystäväsikin! 
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