MALAWIN KUMMIT RY
T O I M I N T A K E R T O M U S vuodelta 2020
Kummitoiminta
Kummilapsia oli vuoden loppuun mennessä 122. Pääkaupungin kummilasten
tukena on myös Rights Institute for Sosial Empowerment organisaatio. RISE
auttaa HIV/AIDS valistuksessa ja lääkitys järjestyy sen kautta. Pääkaupungin
kummilapsista joita on tällä hetkellä lähes neljäkymmentä HIV‐positiivisuus
yhdellätoista. Suurin osa kummilapsista on etelässä Nsanjen alueelta, pääosin
Nanchirin kylän lapsia, jonne olemme rakennuttaneet kouluja ja opettajien
paritaloja.

Nsanjen alue
on Shire‐joen laaksoa ja on Malawin eteläisin ja kuumin osa. Alue on alavaa
tulva‐altista seutua. rakentamamme koulut ja opettaja‐asunnot ovat
kylässä korkealla mäellä ja ainakaan tulvat eivät niitä voi vahingoittaa.
Nanchiriin kylään tarvittaisiin vielä yksi kaksiluokkainen koulurakennus sekä
yksi paritalo opettajille. Toistaiseksi kaikki varat kuluvat koulumaksuihin.
Kylästä on päässyt moni lapsi maksullisiin secundaryschooliin ja lukioon.
Ompelukerhon naiset ovat ommelleet maskeja ja niille on kova tarve koronan
lisäännyttyä. Paikallinen asiamies on ostanut koululaisille kouluvihot, kynät
ja kumit. Yksinkertainen kouluruoka Nzima (maissi‐puuro) tarjottiin kylän
alakoulussa. Kaikki kummilapset saivat koulupuvun, mikä on pakollinen
secondaryschoolissa ja lukiossa.
Vaikka tarvittavia koulu‐ ja opettajarakennuksia ei vielä kyetä rakentamaan,
pidetään jo valmiista koulu‐ ja opettaja‐asunnoista huolta . Niihin tehtiin ns
lisäkivijalka estämään veden tunkeutumista rakennusten kivijalkaan ja muita
pienempiä korjauksia. Termiitit on ongelmana siellä ja ajoittain on tehtävä
myrkytys etteivät ne pääse syömään puuosia.
Malawin Kummit ry on rekisteröity Malawissa nimellä Chifundo Trust. Siellä
on kolme henkilöä, joilla on tilinkäyttöoikeus, kaksi yhdessä. Heidän kauttaan
pystymme hoitamaan koulu‐ ym maksut, vaikka korona estää sinne matkus‐
tamisen.

Pääkaupunki
Lilongwessa yhteistyössä ja heidän tiloissaan paikallisen Rights Institute for
Sosial Empowerment´ n (ent.KASO) kanssa koulutarvike, ‐pukurahat, ym
jaettiin, suoraan lapsille tai huoltajille. Uskottu mies taksinkuljettaja jakoi
rahat ja palautti allekirjoituksella ja kuvalla varustetun todistuksen rahojen
perille menosta.

Yleistä
Korona pandemia on toistamiseen estänyt puheenjohtajan ja kummien
vuosittaisen vierailun Malawissa. Tilanne siellä pandemian osalta pahenee.
Britit ovat lähettäneet sinne rokotteita, mutta 17 miljoonainen kansa sitä
tarvitsee paljon ja siellä odotellaan rikkaitten maitten osallistuvan
rokotelähetyksiin. Luvassa onkin, että kaikki köyhät maat saisivat rokotteet,
mitä he eivät itse pysty hankkimaan.
Pandemia on hankaloittanut yhdistyksen toimintaa sekä täällä kotimaassa
että Malawissa. Rahalähetykset onnistuvat pankin välityksellä ja siellä on
luottohenkilöt, jotka hoitavat koulumaksujen maksatuksen. Uudet lukiolaiset
eivät ole saaneet tietokonetta, eivät myöskään tavanomaisia vaatekasseja ym
mitä olemme sinne vieneet.
Koulut olivat suljettuna Malawissa viisi kuukautta. Sittemmin kyllä avattiin ja
maskien käyttö oli pakollista. Jotkut lukion käyneet olivat saaneet ulkolaisista
projekteista työpaikan, mutta koronan takia projektit on keskeytetty.
Malawin kummit ry:n osalta muu toiminta jatkuu ja koulumaksut hoituu, mutta
henkinen puoli ei hoidu. Kovasti siellä kaivataan henkilökohtaista kontaktia
ja tapaamista meihin.
Rahankeräyslupa on voimassa ‐14.3.2021 /RA2020/166 ja uutta on haettu.
Perinteinen kummitapaaminen pidettiin elokuussa puheenjohtajan kotona
ulkona ja paikalla oli 18 kummia. Tapaamisessa syötiin lounasta ja puheen‐
johtaja kertoi Malawin kuulumisia.

Projektit
‐ Kolmelle apuopettajalle maksettiin pientä korvausta opettamisesta, koska
kaikille luokille (8) ei ole koulutettua opettajaa. Yhdistyksemme oli maksa‐

nut kylästä lähtöisin olevalle miehelle opettajakoulutuksen ja hän valmistui.
Taloudellinen tilanne Malawissa on entisestään heikentynyt ja valtio ei pysty‐
nyt maksamaan palkkaa, vaan hän lähti muualle. Lisäksi menetimme kunnian‐
himoisen rehtorin Nanchirin kyläkoulusta. Siellä oli tullut hyviä oppimistuloksia
ja viranomaiset siirsivät hänet muualle.
‐ Ompelukerhon naiset jatkoivat tapaamista Bangulan kylässä. He ompelivat
kaikille kummilapsille koulukassin ja saivat siitä korvauksen. Kankaita
riittää kontissa vielä tuleviinkin ompelukurssi‐tapaamisiin. Ompelukurssilaiset
ovat oppineet ompelemaan koulupuvut. Kaikille Nanchirin kylän kummilapsille
ostettiin heidän ompelemansa koulupuvut.
‐ Etelä‐ Malawissa viljelyolosuhteet ovat äärimmäisen ongelmallisia. Mikäli
tulvat eivät vie viljeltyä mennessään on kuivuus jatkuva vitsaus. Yhdistyksemme
järjesti kyläkoululle kouluruokailun eli maissipuuron kerran päivässä. Sibusiso
vitamiinitahnaa ostetaan aina kun varat sallii koulupuuron lisäksi. Sitä valmis‐
tetaan Malawissa, mutta kun kansalaisilla ei ole varaa sen ostamiseen sitä ei
myöskään paljoa ollut saatavissa. Koululaiset saivat sitä lusikallisen puuron
lisukkeena niin kauan kuin riittää.
‐ Kannettavien käytettyjen tietokoneiden saanti lukiolaisille koetaan erittäin
tarpeelliseksi. Niitä onkin puheenjohtajalla valmiina, kunhan taas päästään niitä
viemään. Kun koulukirjoja ei juuri ole, voi lukiolaiset koulussa käyttää
tietokonetta tietojen etsimiseen.
‐ Käytettyjen silmälasien vientiä emme ole onnistuneet saamaan muutamaan
vuoteen. Niitä on tuhansia varastossa, mutta siihen projektiin tarvitaan
ammattilaiset ja heidän saamisensa mukaan ei ole onnistunut.

Vierailut ja tiedotus
Puheenjohtaja ei ole voinut koronan takia vierailla kouluissa, seurakunnissa ja
eläkeläisryhmissä kertomassa Malawista ja näyttämässä filmiä käynneistään.
Kummikirjeitä on tullut harvakseltaan johtuen koronasta ja matkustuskiellosta.
Kotisivuja pidetään yllä ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan osoitteessa
www.malawinkummit.org sekä facebookissa.

Toimihenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Anja Luoma.
Hallituksen varsinaiset jäsenet:
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Matti Jyllilä
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Varajäsenet:
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Tuula Jyllilä
Tarja Valkama
Toiminnantarkastajina:
Liisa Tojkander
Virpi Koho
varalla Pirjo Yläsuutari.
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä 20 hlöä.
Kummeja 130.

