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Aurinkoiset terveiset Botswanasta hyvät tukijat,

Perheemme on yhdessä asustellut Botswanan pääkaupungissa Gaboronessa toukokuusta alkaen ja pikku hiljaa
olemmekin jo asettautuneet tänne. Pieneen perheesemme kuuluu Sanna ja Veikko sekä pieni 3-vuotias
poikamme, Onni. Sanna toimii täällä kirkollisen työn koordinaattorina koordinoiden Suomen Lähetysseuran
hankkeita ja Veikko puolestaan toimii talousasiantuntijana auttaen ja kehittäen paikallisen kirkon
taloustoimistoa.
Botswana on kaksi kertaa Suomen kokoinen sisämaavaltio Etelä-Afrikan, Namibian, Sambian ja Zimbabwen
välissä. Botswanan väkiluku on ainoastaan noin 2 miljoonaa, sillä maa on pääosin Kalaharin aavikkoa. Väestö
majailee suurelta osin maan kaakkoiskolkassa, jossa myös pääkaupunki ja nykyinen kotikaupunkimme
Gaborone sijaitsee. Gaborone on laajalle levinnyt kaupunki, jossa sijaitsevat lähes kaikki maan tärkeät
instituutiot ja yritysten pääkonttorit. Normaalille motswanalle, kuten botswanalaisia kutsutaan, Gaborone on
hintatasonsa tiimoilta erittäin kallis. Gaboronen tiet ovatkin täten aamuisin ja iltaisin aivan tukossa, sillä suuri
osa kaupungissa työssä käyvistä asuu suurissa kylissä kaukana kaupungin humusta. Gaborone on
afrikkalaisittain erittäin siisti kaupunki ja roskia ei näy juuri laisinkaan.
Botswanan turvallisuustilanne on kohtuullisen hyvä, etenkin verrattuna naapurimaihin. Kuolemantuomio on
käytössä ja niitä myös laitetaan toimeen. Pimeän aikaan liikkumista ei suositella. Pimeä saapuu näin talviaikaan
kuudelta ja kesäaikaan tuntia myöhemmin, joten esimerkiksi lapsen kanssa leikkipuistoon meneminen ei
suomalaisittain iltaisin onnistu. Tosin leikkipuistojakaan ei erikoisemmin esiinny muutamaa kauppakeskusta ja
hotellia lukuun ottamatta. Suomalaiseen menoon tottuneella on haasteita oppia elämään muurien sisällä.
Gaborone on täynnä kauppakeskuksia, joissa lähes kaikissa on samat kaupat ja ravintolat. Kauppa- ja ravintola
– ketjut ovat pääsääntöisesti e-afrikkalaisia. Choppies on tietääksemme ainoa botswanalaisomisteinen
ruokakauppaketju, mutta senkin takaa paljastuvat intialaisperäiset omistajat. Jos paikallinen haluaa lähteä
laajempien valikoimien pariin, pitää ylittää raja E-Afrikkaan ja ajaa Rustenburgiin 2,5 tuntia tai Johannesburgiin
tai Pretoriaan nelisen tuntia. E-Afrikassa, josta lähes kaikki tuotteet Botswanaan tuodaan, koska täällä ei juuri
mitään tuoteta, on myös paljon halvempaa. Siviilituontia Botswanaan rajoitetaan kovilla tullimaksuilla. Esim.
sähkömaastopyörän tulli on 100 %, koska se katsotaan Botswanassa moottoripyöräksi.
Botswana on hyvin kaunis maa omalla karulla tavallaan. Se on suurelta osin tasaista plattaa, josta sieltä täältä
saattaa törröttää pikku kukkula. Maan luoteisosassa sijaitsee Okavangojoen delta-alue, josta poikkeuksellisten
villieläinkantojen ansiosta odotetaan maan taloudelle uutta ajuria. Kansallispuistoissa ja yksityisillä
riistanhoitoalueilla vierailijoiden määrää rajoitetaan ja täten luksusturismi on saanut Botswanassa jalansijaa.
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Kalaharin aavikko
Suomen Lähetysseuralla on Botswanassa tällä hetkellä 3 hanketta paikallisen kirkon ELCB:n sisällä:
1) ELCB kapasiteetin kehittäminen
2) Tsholofelong: syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukiohjelma
3) ELCB Musiikkistudio
ELCB kapasiteetin kehittäminen- hanke on paikallisen kumpanuuskirkon päätoimiston alainen hanke, jota
hallinnoi paikallisen kirkonpääsihteeri ja taloudenhoitaja. Hanke sisältää mm. henkilökunnan koulutusta,
Kristillisen kasvatuksen ohjelmn ja Musiikkitoimiston aktiviteetit.
Suomen Lähetysseura on tukenut useita vuosia Tsholofelong – hanketta Francistownissa, jonka keskiössä
ovat syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret. Lapset ja nuoret ova iältään 2 ½ ikävuodesta aina
aikuisuuteen saakka. Tsholofelongin paikan tavoitteena on tarjota tukea ja neuvontaa lapsille ja heidän
vanhemmilleen niin että lapset voisivat päästä kouluun ja suorittaa sen loppuun valmistuen lopulta ammattiin.
Heidän kasvuaan tuetaan myös laajemmin neuvonnalla ja heitä ohjataan avun piiriin eri suuntiin tarpeen
mukaan. Vuoden aikana järjestettävät leirit tarjoavat virkistystä ja psykososiaalista tukea niihin osallistuville
lapsille ja nuorille.

Suomen Lähetyseuran uusin hanke on ELCB:n musiikkistudion perustaminen. Botswanassa on hyvin rikas
musiikkielämä (lähinnä kuorolaulua) ja ajatuksena on että musiikkistudio pystyisi paitsi tallentamaan musiikkia
myös toivottavasti tukemaan kirkon talouspuoltakin.
Jos kysymyksiä herää nin perheemme tavoittaa seuraavasta postiosoitteesta Botswanan evankelisluterilaisen
kirkon päätoimiston kautta: Veikko Huhta, Evangelical Lutheran Church in Botswana P. O. Box 1976 Gaborone
BOTSWANA tai sähköpostista: sanna.auvinen@felm.org tai veikko.huhta@felm.org.
Perheemme toivottaa kaikille erittäin hyvää syksyä jatkoa!
Ystävällisin terveisin,
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Onni, Sanna ja Veikko
Veikko Huhta: Taloushallinnon- asiantuntija
Botswanassa. Kauppatieteiden maisteri
(KTM)
Sanna Auvinen: KIT-koordinaattori
Botswanassa. Kauppatieteiden maisteri
(KTM)
Rukousaiheet: Eteläisen Afrikan riivama
paha kuivuus hellittäisi ja runsaat sateet
saapuisivat.

Toivo. Yhteistyö. Muutos
Teemme työtä Tsholofelong-tukiohjemassa sen eteen, että jokainen lapsi saisi mahdollisuuden menestyä
koulussa ja opinnoissa ja sitä kautta valmistumaan ammattiin. Tule mukaan rakentamaan lapsille parempi
tulevaisuus. Lahjoita tänään ja autat lapsia kurottamaan kohti parempaaa tulevaisuutta.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

