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28.5.2017 Kummikirje 3/2017 

Zimbabwen talvi on alkanut varhain, aamuisin lämpötilat ovat olleet jo säännöllisesti alle +10 

astetta. Kerrospukeutuminen on valttia, sillä iltapäivisin aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja 

mittari kohoaa reilusti yli +20 asteeseen. Sadonkorjuu on lopuillaan. Arviot maissisadosta 

vaihtelevat: Hallituksen virallinen odotus on ”bamper harvest” eli jopa 3 milj. tonnin sato. 

Yksityisten arviot liikkuvat 1,8 – 2 milj. tonnissa. Zimbabwen oma kulutus on 1,8 miljoonaa 

tonnia, joten omavaraisuustason saavuttaminen olisi hieno juttu – ensi kertaa 15 vuoteen! 

Vientituote tupakan tuotannon arvioidaan nousevan 170 - 180 milj. kiloon, joka on n. 70% 

huipputasoista. 

Maataloustuotannon elpyminen ja kaivostoiminta ovat nostaneet bruttokansantuotteen 

kasvuarvioita vuodelle 2017; ennusteet liikkuvat nyt +2% -> +3,7% välillä. Hyvät satouutiset 

eivät silti korjaa perusongelmia: korkea työttömyys, vähäiset yksityiset investoinnit, julkisen 

talouden raskas velkataakka ja pahentuva likviditeettipula. Kotimaisten transaktioiden 

helpottamiseksi liikkeeseen  lasketut Bond Notes-instrumentit (=keskuspankin erityinen 

velkakirja) ja korttimaksujen edistäminen ovat tuoneet vain pientä parannusta. Pankeilla on 

yhä rankat päivä-/viikkokohtaiset nostorajoitukset käteiselle ja jonot sen kun kasvavat. 

Markkinat reagoivat: useat apteekit myyvät tuontilääkkeitä vain ja ainoastaan käteistaaloja 

vastaan; kaupoissa voi saada alennuksia, jos maksaa US-käteisellä jne.  

Viimeisin huolenaihe on energiapulan pahentuminen….sähköä on toistaiseksi riittänyt 

kotitalouksille, kun teollisuus on pahasti alamaissa. Ongelma on nyt, että isoja tuontilaskuja on 

maksamatta sekä Etelä-Afrikkaan että Mozambikiin ja piikki uhkaa mennä kiinni. Bensa-

asemilla on alkanut esiintyä ajoittaista polttoainepulaa. 

 

1. Yhdistyksen vuosikokouksen kuulumiset  
Zimbabwen Aids-orvot ry piti kevään varsinaisen yhdistyskokouksen lauantaina 

29.4. taas hienosti ruotsinkielisen metodistikirkon tiloissa Helsingin Töölössä. 
Paikalla oli 50 jäsentä.  

 
Hallitus: Sanoimme kiitokset neljälle monivuotiselle hallituslaiselle – Esalle, 
Päiville, Annalle ja Hannalle – mutta jatkuvuus on turvattu, kun puheenjohtajana 

toimii tänäkin vuonna Peter Rehnström. Muut hallituksen jäsenet ovat: varapj. Bo 
Andersson, rahastonhoitaja Hanna Vaininen, sihteeri Karolina Rovala, pääsihteeri 

Oili Wuolle, Peter Parkkonen, Maria Ainamo-McDonald, Elina Holmström ja Risto 
Heikkinen. 
 

Kokous hyväksyi 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen – lataa kotisivuilta: 
https://www.zim-orvot.org/yhdistys/vuosikertomukset-ja-toimintasuun/tilinpaatos-

ja-toimintakertomus-2/ 
 
Talousarvio 2017 jäsen- ja kummimaksuineen pysyi muuten ennallaan, mutta 

yleiskummien määrä nostettiin edellisen v. 2016 tasolle eli 200 yleiskummia ja 
tuotto €30,000. Budjetti: https://www.zim-orvot.org/yhdistys/vuosikertomukset-

ja-toimintasuun/toimintasuunnitelma-ja-talousarv/ 
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2. Kiersimme Suomea Letwin kanssa 
Yhdistyksen 5 viikon globaalikasvatuskiertue yli 30 kouluissa, parisssa 

ammattikorkeakoulussa, neljän yliopiston ylioppilaskunnassa ja muissa 
erityisryhmissä sujui mallikkaasti. Pääesiintyjä oli Dzivarasekwa 2 High Schoolin 

lukion oppilas Letwin Chakanetsa, Zimbaben orpojen ja Dzivarasekwan 
hädänalaisten lasten ”laulava lähettiläs”. Letwin on ollut tukemme piirissä 11 
vuotta. Yhdistys ei saanut kiertueeseen UM:n viestintä- ja globaalikasvatustukea, 

mutta päätimme toteuttaa hankkeen, kun Munkkiniemen yhteiskoulu ojensi 
auttavan käden ja otti Letwinin lentolipun maksaakseen. 

 
Letwin kertoi  orpotyttöjen elämästä ja haasteista vahvan Shona- perinnekulttuurin 
ja modernin elämän ristiaallokossa. Orvot tytöt ovat usein vaikeissa tilanteissa 

vailla puolustajaa, joutuvat alistumaan ja toimimaan suvun mieliksi, omaa etuaan 
ja omia unelmiaan vastaan. Ohjelman alkuun kuului lyhyt dvd-filmi, jossa Dzikwa 

Trustin tukiohjelmaan kuuluneet, nyt jo itsenäiset nuoret naiset, Violet, Cynthia, 
Brenda, Bridget ja Patience kertovat kohtaamistaan vaikeuksista ja 

selviytymisestään. 
 
Pidimme yli 60 esitystä ja kiersimme Suomea Inkoosta Ivaloon, Turusta 

Joensuuhun. Pienin kuulijamäärä oli 7 ja suurimmat yli 700. Letwin esiintyi myös 
vuosikokouksessa. Hän tapasi kaikkiaan 64 kummia, 25 vapaaehtoista ja 26 muuta 

tukijaa. Kiertueen ohjelman voi ladata kotisivuilta: https://www.zim-
orvot.org/yhdistys/globaalikasvatuskiertueet/ 
 

Letwin sai vierailla useissa kodeissa, ja oman kummiperheensä luona sekä 
laivamatkailla Tukholmaan. Hän pääsi suksille ja lumituiskuun Ivalossa ja 

kuuntelemaan meren aaltoja keväisessä Inkoon saaristossa. Hän pääsi laulamaan 
Munkkiniemen kirkossa ja Agriccolan kirkon Tuomasmessussa. 
 

Letwin sai tilaisuuden tavata Mäntyniemessä Tasavallan presidentin puolison Jenni 
Haukion – ks. presidentin kanslian hieno uutinen tästä linkistä: 

http://tpk.fi/public/default.aspx?contentid=360706&nodeid=44809&contentlan=1&
culture=fi-FI 
Lämmin hetki huipentui siihen, kun Letwin lauloi suomeksi Finlandian ja Maamme-

laulun ja presidentti Sauli Niinistö tuli kiittämään kauniista laulusta! 
 

Myös hetket Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen vieraana, pankin 
taideaarteisiin tutustuminen ja Finlandia-hymnin laulaminen yhdessä pääjohtajan 
kanssa Aino-taulun äärellä jäivät mieliin. 

 
”Ihana Päivä!” oli Letwinin mielilause Suomessa! 

  
Tatenda - Kiitämme lämpimästi kaikkia kiertueemme oppilaitoksia ja muita 
kohteita innostuneesta vastaanotosta,  syntyneistä keskusteluista ja ideoista 

jatkoon! Kiitokset teille lukuisat kummit ja tukijat, jotka järjestitte kuljetusapua ja 
majoitusta. Sydämellinen kiitos kummien rahalahjoituksista tälle tärkeälle 

kehitysyhteistyötoiminnalle. 
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Globaalikiertueen aikana tieto yhdistyksen toiminnasta orpolasten hyväksi levisi 
myös mediassa. Helsingin Sanomat julkaisi 11.4. Marja Salmelan koko sivun jutun 

kuvineen Letwinistä. Muita lehtijuttuja on ollut Karjalaisessa, Keski-Suomen 
Sanomissa, Seinäjoen Sanomissa, Tampereen yliopiston Aviisissa, Oma Aika-

lehdessä ja lisäksi useiden oppilaitosten Some-sivuilla. 
 

3. Lapset, toimintakeskuksen arkea ja vähän juhlaakin 

Tukiohjelmassa on kouluvuoden II lukukauden alussa 402 oppilasta, joista 191 ala-
asteella; 112 yläasteella; 35 lukiossa; 10 uudelleenkirjoittamassa  ja 37 jatko-

opinnoissa. Kaikkiaan 17 opiskelijaa odottamaa pääsyä opintoihin; heistä moni 
toimii vapaaehtoisena esim. tukiopetuksessa. 
 

Arki toimintakeskuksessa pyörii hyvin. Tällä hetkellä mukana ei ole suomalaisia 
vapaaehtoisia/ työharjoittelijoita. Saimme juoksuporukan kautta yhteyden kolmeen 

Hararessa tutkimusta tekevään Maastricht-yliopiston englantilaiseen opiskelijaan ja 
nyt Megan, Megan & Evie käyvät viikoittain pitämässä lukukerhoja sekä 

”Sistahood-klubeja”  tytöille. Zimbabwelaisia vapaaehtoisia on eri toiminnoissa 
mukana 15 ja paikallisia yliopisto-opiskelijoita työharjoittelussa on kuusi; neljä 
heistä on metsänistutus- ja ympäristöhankkeessa. 

 
Dzikwa Trust järjesti huhtikuussa kaikille päättötutkintoja suorittaville (Grade 7; O-

level & A-level) kattavan ”vacation schoolin”.  Dzivarasekwan pätevät opettajat 
tekivät Alouisin kanssa töitä aamusta iltaan kahden viikon ajan ja palate on ollut 
positiivista. 

 
Olemme joutuneet ottamaan kaksi nuorta lisää asumaan Suojakotiin. Lukiolainen 

Tinashella asuminen ja opiskelu kotona kävi tilanpuutteen vuoksi mahdottomaksi. 
Tilanne näkyi jo selvästi koulutuloksissa. Audreylla tilanne muuttui, kun äiti lähti 
maaseudulle. Asuminen yksinelävän työttömän isoveljen kanssa yhdessä 

huoneessa ei voinut jatkua turvallisesti. Suojakodissa asuu nyt 7 tyttöä (+ Rachel 
lomillaan) ja 3 poikaa sekä Dzikwan IT-opettaja. 

 
Piristystä arkeen: Kulttuuriryhmämme esitti Harare International Festival of the 
Arts/ HIFAssa näytelmän “Dreams” sunnuntaina 7.5. Kaikkiaan 65 dzikwalaista 

pääsi festareille. Paikallinen radioasema teki hyvän haastattelun Dzikwan 
kulttuuriryhmästä. 

 
Dzikwa Trust oli taas mukana Hararen kv. koulun myyjäisissä. Yleisömäärä oli 
kuitenkin pieni ja taimimyynti aika vaisua. Dzikwan marimba- & tanssiryhmä veti 

hienon tunnin shown ja sai hymyt kaikkien huulille. 
 

Toimintakeskuksessa on ollut pientä säpinää: 
 Africa Bush Camps Foundationin Obert Manyeza ja Brass for Africa UK’n 

James Trott kävivät tutustumassa toimintaan 3.5. Jos oikein hyvin käy, 

Dzikwa Trust voi olla yksi kohde, kun nämä järjestöt puuhaavat township-
lasten ja nuorten puhallinorkesteria. Olisi todella mainiota saada torvet 

soimaan! 
 Lauloimme joukolla Sepon synttäreitä sunnuntaina 14.5. 
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 H.I.S. Interact ja Chisipite Sr. School Interact klubilaiset ovat käyneet 
peuhaamassa lastemme kanssa; H.I.S. lauantaina 20.5. ja Chisi perjantaina 

26.5. Kummallakin kerralla reilusti yli 100 Dzikwan oppilasta osallistui 
rientoihin. Kiitos kouluille kaikista lahjoituksista. 

 Hyväntekeväisyyssäätiö Don Grainger Memorial Trustin edustajat, Dr. Ines 
Grainger ja Rev. Mancama vierailivat keskiviikkona 12.5. Jälleen kerran 
lasten upeat laulu-, soitto-, tanssi- ja runonlausuntaesitykset saivat vieraat 

kyyneliin. Selvittelemme vielä yhteistyömahdollisuuksia. 
 Pallokentällä on ollut vipinää, kun lasten Tag rugby-harjoitukset (polttopallo) 

ovat käynnistyneet kunnolla. Dzikwa on liittynyt Hararen liigaan. 
 

4. Kummittomat lapset kaipaavat kummeja 

Kiitos kaikille hiljattain mukaan tulleille uusille kummeille ja uusia lapsia ottaneille 
vanhoille kummeille! 

 
Meillä on yhä vailla ikiomaa kummia yhteensä 37 lasta, joista 27 ala-asteella ja 10 

yläasteella/ lukiossa. Kotisivuilla on lisää tietoa lapsista kuvineen – olemme 
saaneet jokaisen huoltajan luvan laittaa esille lapsen valokuvan. 
 

Hyvä uutiskirjeen lukija: 
Mieti hetki – onko sinulla piireissäsi sukulainen, ystävä, työtoveri, joka 

voisi ottaa kummilapsen. Vinkkaa meistä ja pyydä ottamaan yhteys: 
oili.wuolle@gmail.com 
 

 
5. Varainhankinnasta ja rahoitustilanteesta yleisesti 

Yhdistys on saanut huhti-toukokuussa pari erityisen ilahduttavaa, merkittävää 
lahjoitusta. Näiden avulla voimme tehdä joitakin kustannuksia säästäviä 
investointeja. 

 
Tuttuun tapaan vuoden rahantarpeesta on tähän menssä koossa vähän yli puolet. 

Kummituotoissa täytyy saada kaikille lapsille omat kummit, jotta vaje 
varmimmassa tulovirrassa sadaan umpeen. 
 

Yleiskummien vuosimaksusta on tullut sisään vasta 1/3 ja vaje on runsaat 
€20,000.   

HUOM! kaikki yleiskummit – meillä ei ole teille vielä henkilökohtaista 
laskutusta – pyydämme ystävällissti maksamaan vuoden 2017 
yleiskummimaksun €150 tilille: FI76 1745 3000 0616 40 viitteellä 1119. 

 
Kohdelahjoituksissa tarvetta on vielä ruokailuun- viite 1138; atk-luokan 

toimintoihin – viite ; Suojakotiin – viite 1054. 
 
Zimbabwessa Friends of Dzikwa Society järjestää hyväntekeväisyysgolfin 

perjantaina 7.7. Warren Hills-kentällä. Jos menee hyvin, nettotuotto liikkunee 
€6,000 tasolla. Toisen vuosipuoliskon varainhankinnan kampanjointi on työn alla. 

Yrityssponsorit ovat edelleen kiven alla; FODS miettiikin parhaillaan erään 
ammattilaisen mukaan ottamista provisiopalkalla. 


