MALAWIN KUMMIT RY
T O I M I N T A K E R T O M U S vuodelta 2018
Kummitoiminta
Kummilapsia oli vuoden loppuun mennessä 138. Pääkaupungin kummilapset saivat
vuorostaan viltit. Kaikki kummilapset saivat ompelukurssin naisten tekemän
tuplakangaskassin, missä oli kaikille vaatteita. Pääkaupungin kummilapset saivat
myös rahat koulutarvikkeisiin. Kontista riitti vielä vaatteita jaettavaksi
kummilapsille ja lisäksi ostettiin torilta. Avustusrahoilla ostettiin kyläkoulun kaikille
oppilaille (350) kynät ja kumit sekä työvihot. Secundaryschoolilaisilla pitää olla
koulupuku ja he saivat myös sen. Etelässä kaikkien secundaryschoolilaisten
koulumaksut maksettiin kummimaksuista. Pääkaupunki Lilongwessa yhteistyössä
ja heidän tiloissaan paikallisen Rights Institute for Sosial Empowerment´ n
(ent.KASO) kanssa koulutarvike, ‐pukurahat, ym jaettiin, suoraan lapsille ja
huoltajille.
Nälänhätä koetteli Malawilaisia ja kyläkoulussa tarjottiin maissipuuro koululaisille
samoin Sibusiso‐vitamiinitahnaa niin kauan kuin sitä riitti. Lilongwen HIV‐
positiiviset kummilapset 11 saivat kaikki saivat 4 säkkiä maissia.
Puheenjohtaja vieraili Malawissa kuusi viikkoa. Myös neljä kummia olivat siellä
muutamia viikkoja. Uusi kaunis opettajien paritalo Nanchirin kylässä tuli valmiiksi
ja luovutettiin valtiolle. Alueen ylimmältä kouluviranomaiselta saatiin todistus
valtiolle luovutetuista kahdesta kaksiluokkaisesta koulurakennuksesta ja kahdesta
opettajien paritalosta.
Puheenjohtajan toimiessa kuriirina kummilapsista sai kummeilta kirjeen ja valokuvan.
Paluupostissa kummit saivat valokuvia ja kirjeitä lapsilta. Valitettavasti Nanchirin
alakoulusta oli taas koulunsa keskeyttäneitä kummilapsia. Puheenjohtaja otti uusia
vanhempia kummilapsia jotka jo ovat tai ovat menossa secundaryschooliin tai lukioon.
Yksi pääkaupungin kummilapsista on yliopistossa. Hänen kumminsa maksaa pääosan
yliopiston kuluista. Etelästä on ensimmäisen kerran kaksi kummilasta yliopistossa. Projektin
alkuvaiheessa Nanchirin kyläkoulussa oli hyvin pieni osuus oppilaista tyttöjä. Toive
kummityttöjen jatkamisesta secundaryschooliiin näyttää toteutuvan jo menen kohdalla.
Nyt on päästy niin pitkälle, että ensimmäinen kummityttö on päässyt etelästä yliopistoon.
Monta tyttöä sekä poikaa on lukiossa tai Poly‐Tecnikissa. Monet kummilapset käyvät
secondary‐schoolia, mikä on jo maksullinen ja yleensä sisäoppilaitos. Lukiolaisille viedään
käytettyjä kannettavia tietokoneita Suomesta. Kummitoiminnan tavoitteena on saada
lapset käymään koulua mahdollisimman pitkälle ja yhdistys maksaa yläkoulun koulumaksut
ja lukiomaksun sekä mahdollisuuksien mukaan mukaan myös jatko‐opiskelut.

Rahankeräyslupa on voimassa ‐15.3.2019 /RA2017/1243 ja uutta on haettu.
Hyvä kehitys jatkuu ja Malawin valtio antaa ilmaiseksi ehkäisykapselin. Naiset
saavat sen halutessaan. Asennemuutosta kaivataan vielä, että sen käyttö yleistyisi
ja sekin osaltaan varmasti ehkäisisi lapsikuolemia.
Perinteinen kummitapaaminen pidettiin elokuussa puheenjohtajan kotona ja
paikalla oli 34 kummia. Tapaamisessa kuultiin kevään matkan ongelmat ja
onnistumiset ja katsottiin uudet filmit matkalta.

Projektit
‐ Kolmelle apuopettajalle maksettiin pientä korvausta opettamisesta, koska kaikille
luokille (8) ei ole vielä koulutettua opettajaa. Kouluviranomaiset lupasivat lähettää
koulutetun opettajan sitä mukaa kuin uusia koululuokkia valmistuu.
‐ Ompelukurssia naisille jatkettiin Bangulan kylässä. Ompelukurssilaiset ompelivat
kaikille kummilapsille koululaukun ja saivat siitä palkan. Kankaita riittää kontissa
vielä tuleviinkin ompelukurssi‐tapaamisiin. Ompelukurssilaiset ovat oppineet
ompelemaan koulupuvut. Kaikille Nanchirin kylän kummilapsille ostettiin heidän
ompelemansa koulupuvut.
‐ Etelä‐ Malawissa saatiin kuivuudesta johtuen vain pieni osa maissisadosta.
Jatkuva kuivuus näyttää tuovan pysyvän nälänhädän eteläiseen Malawiin.
Puheenjohtaja järjesti kyläkoululle kouluruokailun eli maissipuuron kerran
päivässä. Sibusiso vitamiinitahnaa ostettiin ja keräiltiin eri kaupoista. Sitä
valmistetaan Malawissa, mutta kun kansalaisilla ei ole varaa sen ostamiseen sitä ei
myöskään paljoa ollut saatavissa. Koululaiset saivat sitä lusikallisen puuron lisäksi.
‐ Nanchirin koululle ostettiin apteekkituotteita lääkkeitä ja sidetarpeita.

Vierailut ja tiedotus
Puheenjohtaja on vieraillut kouluissa, seurakunnissa ja eläkeläisryhmissä
kertomassa Malawista ja näyttämässä filmiä käynneistään.
Kummit ja tukijat ovat saaneet kuuden viikon Malawin matkalta yksitoista sähkö‐
postikirjettä ja muita kirjeitä tarpeen mukaan. Paikallisissa lehdissä on kerrottu
yhdistyksen toiminnasta ja saatu hyvää julkisuutta. Kotisivuja pidetään yllä ja
ajankohtaisista asioista tiedotetaan osoitteessa
www.malawinkummit.org sekä facebookissa.
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