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Marraskuussa alkanut sadekausi on jatkunut hyvin runsassateisena. Patojärvet täyttyvät kovaa 
vauhtia ja esim. Hararessa Chivero-pato on 108%:sti täynnä ja ylimmillään 25 vuoteen. 
Rankkasateiden seurauksena eri puolilla maata, myös Hararessa, on ollut myös tulvia ja sor-
tumia. Joillakin alueilla maissisato on seisovan veden pilaama ja toisaalla, missä normaalisti 
menestyvät vain kuivuutta kestävät viljelykasvit, sadot jäävät liiallisen kosteuden vuoksi 
huonoiksi. Siis äärimmäisyydestä toiseen. Myös Dzivarasekwassa maisema on nyt hyvin vihreä 
ja maissi kasvaa paikoittain reilusti yli kaksimetrisenä! 

1. Vuoden 2017 I lukukausi alkoi ja tutkailemme v. 2016 päättötutkintoja 
Reppu selkään ja kouluun 10.1.2017! Dzikwa Trustin listoilla on tällä hetkellä 
192 lasta ala-asteella ja 139 yläasteella. Lukiolaisten lopullinen määrä selviää 
vasta tulevalla viikolla, kun saamme v. 2016 O-level tulokset ja tiedämme, 
kuinka moni voi jatkaa lukioon Form 5-luokalle. 
  
Jatko-opinnoissa on33 opiskelijaa ja 20 uutta selvittelee mahdollisuuksiaan ja 
etsii stipendejä. Vuoden 2016 A-level kokeet eli yo-kirjoitukset menivät aika 
mukavasti. Kaikkiaan 13 kadidaatista, 10 sai 7 pistettä tai yli, kun paras mah-
dollinen tulos on 15 pistettä. Kolme parasta: luonnontiedeaineissa Delight 
keräsi 14 pistettä ja Tonderai 12 pistettä; Christabel puolestaan kaupallisissa 
aineissa 10 pistettä. Makorokoto! 

2. Uusia lapsia – lapsia kummien tarpeessa 
Levita ja Seppo ovat kiertäneet haastattelemassa uusia avun tarpeessa olevia 
lapsia. Tammikuussa olemme ottaneet 34 uutta oppilasta Dzikwan listoille; 
näistä 29 ala-asteelle  ja 5 yläasteelle. Tyttöjä on otettu 23 ja poikia 11. 
  
Näin vuoden alussa meillä on siis vielä useita lapsia vailla omaa kummia – olisi 
hienoa, jos autat meitä hankkimaan uusia kummeja! Kysy lisää: 
oili.wuolle@gmail.com  

3. Dzikwa Culture Group maailmalla 
Kulttuuriryhmän elämässä kääntyi aivan uusi lehti, kun Zimbabwe Tourism Au-
thority/ZTA kutsui Dzikwan marimba- ja tanssiryhmän seniorit esiintymään In-
tiaan, Surajkand International Crafts Mela festivaaleille 1.2.-15.2. Tämä en-
simmäinen ulkomainen esiintyminen on Dzikwalle valtavan upea saavutus ja 
kunnia! Ryhmä on jo soittanut ja tanssinut avajaisissa ja muina päivinä, ja suo-
sio on ollut hyvä. 

4. Vieraita, vapaaehtoisia ja opiskelijoita 
Toimintakeskuksessa on taas riittänyt vilskettä. Markku opettaa tuttuun tapaan 
alakoululaisille käytännön atk-taitoja.  Kummipari ”Hessut” selvittelivät ti-
etokoneiden päivityssääntöjä ja nettiyhteyksien toimivuutta. Kysynnän kas-
vaessa alkaa olla yhä selvempää, että Dzikwa joutuu hankkimaan toisen ZOL 
Wimax-laajakaistalaitteen. Investointi laitteeseen ei ole kallis – n.$300 -  mutta 
käyttökustannukset /kk ovat luokkaa $250.  Nykyisen yhteyden olemme saa-
neet lahjoituksena ZOL:lta. 

5. Metsänistutus- ja ympäristöhanke etsii itseään 
Suomen ulkoministeriön myöntämä hanketuki on nyt päättynyt tälle erillis-
hankkeelle. Vuosi 2016 huipentui joulukuun alussa kansallisena metsänistus-
tuspäivänä 3.12., kun istutimme vajaan 200 Dzikwa lapsen kanssa lähes 5,000 
puuntainta. Työ sujui joutuisasti vapaaehtoisten ja Binduran opiskelijoiden jo-
htamana. Hauskaa oli ja paljon opittiin! Paikallinen radiokanava Star FM kävi 
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paikan päällä ja haastatteli osallisia suorassa lähetyksessä. Saimme vapaae-
htoinen Jussin kanssa radioaalloille paljon juttua metsien merkityksestä ihmisen 
ja ympäristön hyvinvoinnille sekä taloudelle. 
  
Vuosi 2017 ja jatko vaativat nyt uuden otteen toimintaan ja varainhankintaan. 
Vapaaehtoinen Jussi on kampanjoinut aktiivisesti omissa verkostoissaan ja 
näyttää siltä, että voimme ylläpitää taimitarhan perustoimintoja, kehittää 
hedelmätarhaa ja huolehtia polttopuun kasvatuksesta. Sen sijaan esim. aktiivi-
nen peltometsäviljelyn koulutus jää pois, ellemme saa tähän toimintaan myön-
teistä päätöstä Australian lähetystöltä. Näillä näkymin emme voi ottaa uutta 
opiskelijaryhmää Binduran yliopistosta elokuussa. 
  
Ideat ovat siis edelleen tervetulleita! Metsänistutus- ja ympäristöhankkeen tuen 
viite on 1135.
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