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TERVEHDYS TANSANIASTA!  
 
 
 

Mafingan orpokodille kuuluu hyvää, sillä uusi 
isojen lasten koti on nyt valmistunut. 
Ensimmäiset 9 lasta ovat syyskuun alussa 
muuttaneet siihen hoitajansa kanssa. Alunperin 
ajatuksena oli, että kotiin muuttaisi  sekä tyttöjä 
että poikia. Orpokodin kanssa tiivistä 
yhteistyötä tekevä Mafingan kaupungin 
sosiaalitoimi oli kuitenkin sitä mieltä, ettei ole 
hyvä sijoittaa teini-ikää kohti meneviä nuoria 
tyttöjä ja poikia samaan taloon. Koska isoja 
poikia on Mafingassa enemmän, päädyttiin 
siihen, että uudesta talosta tulee poikien koti. 
Lapsille valittu hoitaja, eli kodin mama (=äiti), 
toivoi kuitenkin, että hän saisi kotiin myös 
yhden isommista tytöistä. Niinpä Happy jakaa 
nyt maman kanssa huoneen. Talossa asuvat 

lapset ovat 7-14 –vuotiaita. On toiveena, että tulevaisuudessa saataisiin vastaava talo myös isoille tytöille.  
(kuvassa uuden kodin pihalla mama Agnes, Anton ja Clinton, kuva Leena Mgaya) 
 
Kodin äidiksi valittu Agnes Nduva on 28-vuotias. Hän on tehnyt työtä Mafingan orpokodissa tämän vuoden 
toukokuusta alkaen ja sitä ennen katolisen kirkon orpokodissa. Hän on saanut koulutuksen lastenhoitajaksi. Nyt 
Agnes elää lasten kanssa yhtenä perheenä huolehtien kaikista kodin asioista. Hän jakaa lapsille kotityöt niin että 
jokainen lapsi oppii tekemään kaikkea. Arkipäivisin lapset ovat koulussa ja sinä aikana Agnes valmistelee ruokaa, 
jonka lapset tulevat syömään kesken koulupäivän. Välillä hän ehtii myös auttamaan pienten lasten hoidossa 
orpokodin puolella. 
 
Talossa asuvat lapset ovat tyytyväisiä uuteen kotiin ja ennenkaikkea siihen, että heitä varten on oma mama. 
Myöhemmin pidetään uuden kodin viralliset 
avajaiset ja kodin siunaus. 
 
Pienten lasten elämä orpokodissa kulkee entiseen 
tapaan arjen touhuissa. Kyläilyn aikana 
tapasimme pienet lapset ruokailemassa ja sen 
jälkeen päivä jatkui päiväunien merkeissä. 
Orpokodilla ei ole tällä hetkellä aivan pieniä 
vauvoja. Nuorimmaiset ovat hieman alle vuoden 
ikäisiä. Hellena Msese sanoi, että heille on tullut 
tieto muutaman viikon ikäisestä vauvasta, jonka 
äiti oli kuollut synnytyksen jälkeen, mutta vauvaa 
ei oltu vielä tuotu orpokodille. 
 



 

 

Juttelimme orpokodin johtajan mama Msesen kanssa orpokodin arjen haasteista. Hän sanoi, että pienten lasten 
arkitouhuissa haasteet ovat useimmiten ns. helppoja haasteita. Isompien lasten kanssa haasteet ovat toisenlaiset. 

Mama Msese kertoo: ”Nyt kun meillä on täällä orpokodilla isoja lapsia, voimme todeta, että isot lapset 
tarvitsevat myös isommin tukea. Ensimmäistä kertaa kodin historiassa olemme tilanteessa, jossa 
kasvatamme pikkulasten ohella nuorisoa. Se on meille uutta ja olemme oppineet paljon. Kun isompi lapsi 
tulee orpokotiin, sopeutuminen ottaa aikaa. Nämä lapset ovat myös yleensä vaikeista oloista. Toinen haaste 
on se, että kaikkien pienten lasten sukulaiset eivät käy heitä katsomassa eivätkä maksa mitään lapsen 
hoidosta orpokodille (orpokodilla on nimellinen kuukausimaksu, joka ei vastaa lapsen todellisia kuluja). 
Osalle heistä tämä pieni maksu on liian suuri. Olisi tärkeää, että lapsi oppisi tuntemaan sukulaisia ennen kuin 
menee sukulaisten hoitoon noin 3-vuotiaana. Muistutamme sukulaisia asiasta yhä uudelleen ja 
suunittelemme järjestävämme ’vanhempien päivän’. Kolmas suuri haaste on hoitajien vähyys; lapsimäärän 
kasvaessa hoitajien määrä ei ole lisääntynyt samassa suhteessa. Saamme kuitenkin vakituisten hoitajien 
ohella tilapäistä apua ulkopuolelta. Vakituiset hoitajathan asuvat orpokodin alueella ja ovat perheineen läsnä 
lasten elämässä koko ajan.”  
 
Peruskoulu on Tansaniassa ilmainen. Silloin tarvitaan rahaa lähinnä koulupukuun  ja -tarvikkeisiin. Sen sijaan 
peruskoulun jälkeinen koulutus on maksullista. Tämä on iso haaste Mafingan orpokodille tulevaisuudessa - 
miten saada isot lapset koulutettua? Tässäkin asiassa Mafingassa luotetaan Jumalan huolenpitoon. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Heinäkuussa sain uuden suomalaisen työkaverin kun diakonissa Leena Mgaya palasi Tansaniaan. 
Ensimmäisellä työkaudellaan Tansaniassa hän toimi kummiyhdyshenkilönä. Jatkossa tulemme molemmat 
toimimaan kummilapsityössä.Teemme kumpikin työtä Eteläisen hiippakunnan nais-, lapsi- ja diakoniatyön 
osaston alaisuudessa.  

Lämmin kiitos tuestanne Mafingan orpokodin lapsille. Siunattua syksyä! 

 

Terveisin, Riikka ja Leena 

riikka.gammelin@felm.org, leena.mgaya@felm.org 
Box 490, Njombe, Tanzania 
 
(kirjeen kuvat Jenni Meuronen) 

 

 

Kummina olet korvaamaton – kutsu ystäväsikin! 
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