
 

 

         

     13.3.2013 
Hyvät Mafingan kummit, 

Tällä kertaa tervehdyksen Mafingan orpokodin lapsilta tuo Jari Seppälä, joka on toiminut vapaaehtoistyössä 

Tansaniassa. Ohessa kahden kummilapsen tarina. 

 

Mafingan orpokodin lapset järjestäytyivät laulamaan. 

Onnellinen enkeli 

Tyttö oli aina iloinen, vaikka oli kokenut kovia. Hänelle annettiin nimeksi Happy Malaika, Onnellinen Enkeli, kun 

muuta ei tiedetty. 

Äiti oli jättänyt tytön sairaalaan ja kadonnut. Isästä ei ollut tietoa. Happy Malaika päätyi Mafingan orpokotiin 

eteläiseen Tansaniaan. 

Äiti kuoli, mutta ehti kertoa sukulaisille lapsestaan. Happyn täti etsi tyttöä orpokodeista, ja löysi lopulta 

Mafingaan. Viisivuotiaaksi varttunut Happy Malaika lähti tädin mukaan vilkuttaen Mama Mseselle, orpokodin 

johtajalle ja äidille. 

- Happy on soittanut jo kaksi kertaa. Hänellä on nyt oikea perhe. Hän on onnellinen, Hellena Msese sanoo  

haikeutta silmissään.  

Luterilaisen kirkon ylläpitämä Mafingan orpokoti on kasvattanut jo neljän vuosikymmenen lapset tansanialaiseen 

yhteiskuntaan. Olot ovat hyvin vaatimattomat, mutta syli ja sydän ovat paikallaan.  

Mama Msesellä on monta tarinaa lapsistaan. Kaikissa tarinoissa ei ole onnellinen loppu. Mama antaa listan 41 

lapsestaan. Kaksi on kuollut syksyn aikana. Kahdeksan uutta lasta on tullut taloon, vain Happy Malaika on saanut 

kodin muualta. 



 

 

 

 

Happy Mtono on ahkera koululainen, kehuu Mafingan orpokodin johtaja Hellena Msese. 

 

Joukossa on toinenkin Happy-tyttö. Neljättä luokkaa läheisessä koulussa käyvä Happy Mtono on ujo, mutta 

ahkera tyttö. Isä toi hänet Mafingaan, kävi pari kertaa katsomassa, mutta sen jälkeen sukulaisiin ei ole saatu 

yhteyttä. 

-  Happyn äiti on kuollut aidsiin, ja tyttö on HIV-positiivinen. Suku hylkää helposti lapsen, jos tietää tämän. 

Muutenkin Tansaniassa pidetään sopimattomana, jos tyttö elää vain isänsä luona, Hellena Msese sanoo. 

Hellena Msese on Mafingan ensimmäinen tansanialainen johtaja. Aiemmat ovat olleet Suomen Lähetysseuran 

lähettejä tai muita ulkomaalaisia. Lähetysseura on edelleen orpokodin suurin yksittäinen tukija, mutta vähitellen 

vastuu on siirtymässä enemmän tansanialaisille itselleen. 

Orpokoti sai viime kesänä porakaivon, joka helpottaa jokapäiväistä elämistä, ja myös tulevaisuuden rakentamista. 

Suomen Lasten Pankin tuella on valmistumassa uusi rakennus, joka on tarkoitettu yli 5-vuotiaille lapsille, joilla ei 

ole löydetty sukulaisia tai joita ei ole adoptoitu.  

Tavoitteena on, että kaikille lapsille löydetään koti sukulaisten tai adoption kautta. Vastasyntyneistä suuri osa 

palaakin kolmen vuoden iässä sukulaisille, isälle tai muille. Isompina tulevat jäävät Mafingaan aikuisuuteen asti. 

Viime vuonna vain kolme lasta palasi sukulaisille, nyt puolet lapsista on 6-15 -vuotiaita, ja he käyvät koulua 

Mafingan kylällä. 

- Yritämme edistää koulumenestystä, mutta henkilökuntaa on liian vähän, nyt yhdeksän henkilöä 41 lasta varten. 

 



 

 

 

Isommille lapsille tarkoitettu uusi koti on valmistumassa. 

 

Koulunkäynnin ohella lapset osallistuvat kodin jokapäiväisiin askareisiin ja hoitavat myös kotieläimiä. Maissia ja 

munia saadaan omaan tarpeeseen, maitoa riittää joskus myyntiinkin. Mama Msese on myös orpokodin 

metsänhoitaja: 

- Meillä on sata hehtaaria maata. Istutamme metsää vähitellen, kun saamme rahaa taimiin. Polttopuun myynnistä 

saamme jatkuvasti vähän tuloja. 

Mama Msesellä on yhä uusia suunnitelmia orpokodin kehittämiseksi: 

- Olemme esittäneet hallitukselle lastenhoitajakoulun perustamista orpokodin yhteyteen. Orpokoti saisi samalla 

harjoittelijoita.  

Tilat pienelle koululle olisivat jo valmiina, nyt vaan odotellaan hallitukselta perustamislupaa. Ja odotellaan myös 

rahoitusta valtiolta, kirkolta, ystäviltä.  

- Yksittäisten ystävien tuki on korvaamaton. Tiedämme, että sen rahan ja pienten pakettien mukana tulee paljon 

tunnetta ja esirukousta, Mama Msese sanoo. 

Lämmin kiitos tuestanne Mafingan lapsille! 

 

Kummiyhdyshenkilönä Mafingaan toimii edelleen  

Riikka Gammelin  

riikka.gammelin@felm.org 

 

Kirjeen teksti ja kuvat: Jari Seppälä 

Kummina olet korvaamaton – kutsu ystäväsikin! 
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