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Talviterveiset Botswanasta
Botswanaan on saapunut talvi. Päivisin lämpötila hilautuu tosin 30 asteen tuntumaan, mutta paikallinen
ulkoilmatyöläinen suojautuu siitä huolimatta talvea vastaan pipolla ja toppatakilla. Öisin lämpötilat
saattavat tippua yksinumeroisiksi, mutta suomalaisena kylmyyttä ei paikallisten tavoin pääse kokemaan.
Botswanan valtio
Botswanan poliittinen ilmasto on myös kylmä, nykyisen presidentin hra Masisin ja edellisen presidentin hra
Khaman vetäessä köyttä eri suuntiin. Botswanaa koko sen itsenäisyyden ajan hallinnut puolue BDP on
ensimmäistä kertaa historiansa aikana vaarassa hajota kahteen leiriin. Tätä kirjoittaessamme edellinen
presidentti ilmoittikin irtautuvansa puolueesta ja perustavansa kilpailevan puolueen. Mustamaalailu
molemmin puolin on tuonut mm. säröjä Botswanan maineeseen korruptoitumattomana maana, kun
etenkin edellisen hallinnon edustajien toimesta korruptiota on harrastettu suoranaisen reteästi. EteläAfrikan vaalit sujuivat toukokuun alussa suhteellisen rauhallisesti ANC:n saatua jälleen enemmistön
parlamenttiin ja maanjakosuunnitelmia esitellyt EFF jäi edelleen marginaalipuolueeksi. Etelä-Afrikan tilanne
heijastuu nopeasti Botswanaan (taloudellisesti Botswana on ikään kuin Etelä-Afrikan maakunta) ja EteläAfrikan vaaleja seurattiin täällä silmä kovana.
Botswanan hankkeet
Työrintamalla olemme edistäneet kirkon, musiikkistudion ja Woodpeckerin nettisivuhankkeita, jotka
paikalliseen tapaan etenevät hyvin hitaanlaisesti. Veikko teki hiljattain kirkon pääsihteerin, hra Moyambon
ja Tiina Harjun kanssa reissun seurakuntiin Selebi Phikwessä, Francistownissa sekä Maunissa, missä
tarkoituksena oli tehdä tilintarkastus kunkin viime vuoden lukuihin. Käyntien yhtenä tarkoituksena on saada
käsitys kaikkien seurakuntien taloudellisesta tilanteesta ja näitä lukuja on tarkoitus esitellä loppuvuodesta
kokoontuvalle kirkon synodille päätöksenteon tueksi.
Musiikkistudiomme rakentaminen on saatu päätökseen, mutta vielä töitä riittää yrityksen rekisteröimisessä
ja testiäänityksien osalta. Myös studion markkinoinnin rakentaminen on työn alla. Iloksemme kuulimme
jonkun aikaa sitten, että musiikkistudiota vetävä Albert Mosimen sävellys palkittiin toistamiseen Botswanan
valtion musiikkikilpailussa - President’s Day Competition. Voittosävellyksen julkaisemisesta emme osaa
sanoa tarkkaa aikataulua, mutta hyvällä tuurilla pääsette kuulemaan sen musiikkistudion verkkosivuilta
loppuvuodesta.
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Upouusi musiikkistudio odottaa business-toiminnan aloittamista. Kuvassa musiikkistudion vetäjä Albert
Mosime ja Woodpeckerin pastori Mbuende.
Työmatkalla Namibiassa ja Angolassa
Kävimme Namibiassa ja Angolassa tutustumassa Namibian evankelisluterilaisen kirkon (ELCIN) toimintaan.
Botswanaan verrattuna ELCIN on huomattavasti suurempi kuin Botswanan kirkkomme. ELCIN:llä on yli
830 000 jäsentä kun Botswanassa ELCB:llä on hiukan alle 20 000 jäsentä. Tosin Botswanassa erilaisia
kirkkoja on paljon suhteessa väestöön, joita on ainoastaan reilu kaksi miljoonaa.
Angolassa työskentelevän kollegamme pyynnöstä ja esimiehemme hyväksymänä järjestimme
konsultointimatkan Angolaan tutustuaksemme yhteistyökumppanin IELA:n talousasioihin ja
selvittääksemme taloustoimiston tilanteen. Lopputuloksena toteutimme kuvauksen kumppanin tämän
hetkisestä tilanteesta ja ehdotimme muutamia toimenpiteitä, jolla IELA:n taloustoimistoa voisi kehittää
seuraavalle tasolle. Ajoimme Angolaan ja matkan varrella oli nähtävissä vielä muistutuksia sodasta, jota
käytiin yhteensä 27 vuotta.

Lapset leikkimässä vanhalla panssarivaunulla autotien vieressä
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IELA:n pääkonttori Lubangon kuuluisan Kristus-patsaan luota katsottuna.
Onneksemme ennätimme myös vierailla Lubangon nähtävyyksillä: Kristus-patsaalla ja Serra da Leballa sekä
ihmettelemässä Tundavalan rotkoa. Alla muutama kuva kaupungin nähtävyyksistä.

Lubangon Kristus-patsas on 30 metriä korkea valkoinen marmori-patsas,
joka on rakennettu vuonna 1957.
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Serra da Leba Pass on sola, jonka korkeus on 1,845 metriä merenpinnan yläpuolelta.

Tundavalan reunan korkeus ylittää 2200 metriä, kun taas alapuolella oleva taso on noin 1200 metriä
alempana. Tämä luo melko vaikuttavan näkymän, joka kattaa kymmenien kilometrien etäisyyden.
Jos herää kysymyksiä, niin 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 toivoittaa kaikille oikein hyvää kesää!
Terveisin,
Sanna, Veikko ja Onni

Veikko Huhta: Taloushallinnon-asiantuntija
Botswanassa. Kauppatieteiden maisteri (KTM)
Sanna Auvinen: KIT-koordinaattori
Botswanassa. Kauppatieteiden maisteri (KTM)
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Lahjoita Tsholofelongin lapsille ja tue heikoimmassa asemassa olevien lasten koulutietä sekä mahdollista lapsille valoisa
tulevaisuus ja tue taistelua ilmastonmuutosta vastaan.
Tue työtämme: IBAN: FI38 8000 1400 1611 30 IC: DABAFIHH, viestiksi Sanna Auvinen & Veikko Huhta

