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Tervehdyksemme Morogorosta
Olemme palanneet työpaikallemme Morogoroon
tammikuussa ja työ ja elämä ovat palanneet
täkäläiseen rytmiin.
Maasaiden karja on kokenut kovia, valtavat määrät
karjaa on kuollut pitkän kuivuuden aikana. Sateet
ovat tulleet nyt, parin viikkoa sitten.

Ristivetoa johtajasta
Ennen Suomeen lähtöämme Oskarikin osallistui
uuden laibonin, perinteisen maasaiden ylimmän
päällikön, virkaanasettamiseen.
Emme tienneet silloin, että valinnasta oli ollut
erimielisyyttä. Tämä erimielisyys oli aiheuttanut
paljon keskustelua maasaiden kesken. Nyt asia on
jo selviämässä ja suurta neuvottelu- ja sovíntokokousta suunnitellaan.

Eläkeläinen Oskari
Oskari on aloittanut uudessa muodossa olevan
työnsä, osa-aikaisena eläkeläisenä. Oskarin
tehtäväksi tulee järjestää edellä mainittu suuri
sovintokokous. Sitä valmistellessa hän on käynyt
piispan kanssa neuvotteluja, kuinka saada
kokoukseen riittävän suuri edustus eri alueilta,
mutta kuitenkin saada kokous pidetyksi budjetin
raameissa. Asia on saatu ratkaistua ja nyt ollaan jo
kokouspaikan valmisteluissa.

Yhdessä kylässä naisopettajan avioliitto ja sen
vuoksi kylästä pois muutto, toisessa kylässä syynä
oli opettajan opiskelemaan lähtö ja paikalle
jääneen opettajan kyvyttömyys jatkaa yksin työtä.
Nyt Ibrahimu on kiertänyt nämä jo ohjelmassa
olevat kylät ja lisäksi aloittanut alueella kaksi uutta
esikoulua.
Olemme esikouluohjelmassa muuttaneet
opettajien rekrytointia niin, että uudet opettajat
tulevat paikallisen seurakuntatyöntekijän mukana
ja hänen vastuullaan. Seurakuntien työntekijät
sitten vastaavat siitä, että kurssin jälkeen opettajat
aloittavat työt ja koulu toimii. Aikaisemmin
opettajat tulivat kylien lähettämänä, joko
perinteisen johtajan tai seurakunnan työntekijän
suosittelemana. Uuden käytännön on tarkoitus
selventää prosessia. Uusilla opettajilla on
edelleenkin yhteisön ja perinteisen johtajan tuki,
mutta he ovat selvemmin seurakuntatyöntekijöiden vastuulla.

Elämää Bungon talossa
Bungon talo täyttyi taas maasaikielisestä
puheensorinasta. Helmikuun lopussa pidimme
uusien esikoulunopettajien koulutuksen. Bungon
talo osoitti jälleen kerran hyvän toimivuutensa.
Saimme kaikki 19 opettajaa majoitettua kahteen
Bungon rakennukseen. Paimentolaistyttöohjelman
tyttöjä oli paikalla myöskin. Osa tytöistä odotteli
asuntolapaikkaa ja kävi päivällä koulussa. Osa
tytöistä taas odottelee myöhemmin alkavaa
kouluansa. He olivat Floran apuna keittiössä. Ja
hyvää ruokaa ja hyviä munkkeja tekivätkin!
Tyttöohjelmassa on kasvanut taitavia ja avoimen
iloisia tyttöjä, jotka lisäksi maasaiden
suoraselkäisellä olemuksellaan ovat kaunis näky.

Uusia työntekijöitä
Hyvä ja aktiivinen työtoverimme, evankelista
Ibrahimu sai vuoden lopussa pappi opintonsa
päätökseen ja on nyt jo töissä ensimmäisessä
seurakunnassaan samalla odottaen tämän kuun
lopussa tulevaa pappisvihkimystään.
Ibrahimu on erittäin aktiivisesti osallistunut
esikouluohjelman uuden työvuoden aloittamiseen.
Omassa laajassa seurakunnassaan hänellä on pari
esikoulua, joiden toiminta ei ole tahtonut pysyä
käynnissä. Syitä vaikeuksiin on ollut useitakin.

Erityisesti olemme nyt iloinneet Elisabethista. Hän
tuli pienenä täysorpotyttönä kummiohjelmaan. Nyt
hän on lopettanut ammattikoulun ja palannut
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Bungon taloon, kotiinsa. Oskari ja Bungon
seurakunnan pappi Raymond Dunia kastoivat
Elisabethin eräänä iltapäivänä Bungon
tuomiokirkossa. Elisabeth oli itse jo tovin pyytänyt
tulla kastetuksi. Flora ja tytöt olivat kuitenkin
odottaneet meidän paluutamme ja Oskaria
mukaan kastamaan.
Nyt jo melkein aikuistunut, avoin ja hymyilevä
Elisabeth on saanut kodin Dar es Salaamissa,
perheessä, joka on auttanut nuoria ennenkin.
Elämässä voi joskus varjo muuttua kirkkaaksi
paisteeksi.

Esikoulunopettajien koulutus

Tämä uusi opettajaryhmä edusti niin suuria kyliä,
että näiden 19 opettajan oppilaaksi tulee
yhteensä lähes viisisataa lasta. Tämä on valtava
askel lasten oikeuksien toteutumisessa.
Opettajat lähtivät innostuneina koteihinsa.
Toivottavasti kylät muistavat tukea heitä, etteivät
uudet opettajat väsy tärkeässä työssänsä.
Aurinkoista kevättalvea toivottaen
Anna-Riitta ja Oskari

Melelan esikoululla aloittavat opettajat Mati ja
Neema kuuntelemassa opetusta. Taustalla
´takuumiehet´, evankelistat Kaipai ja Thomas,
sekä pastori Derrik.
Helmikuun viimeisen viikon ajan tämän vuoden
19 uutta esikoulunopettajaa sai koulutusta
tulevaan työhönsä.
Suurimman osan opetusajasta otti tietenkin
äidinkielisen opetuksen perusteet ja menetelmät.
Lisäksi tällä kerralla tuli aika paljon opetusta
lakiasioissa. Opettamassa kävi sekä lakinainen
Rebecca, että poliisin erikoisosaston, naisten ja
lasten oikeuksien poliisi.
Ohjelmassa oli sekä perinteisiä, että uusia lauluja
ja leikkejä. Lisäksi jokaisella opettajalla näytti
olevan perinnetietoa, perinteisiä maasaitarinoita.
Niitä käytiin läpi tarinoina ja opetettiin, miten
niitä opetetaan lapsille.
Kurssin aikana Oskari kastoi kolme opettajien
pientä lasta.
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