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9.7.2017 Kummikirje 4/2017 

Kesän vihdoin lämmetessä Suomessa, talvi kiristää vastaavasti otettaan Hararen ylängöllä. 

Yön lämpötilat ovat säännöllisesti alle +10 astetta ja päivisinkin on kuulemma ollut väliin 

pilvistä ja koleaa. Zimbabwen kouluvuoden II lukukausi päättyy elokuun ensimmäisellä 

viikolla; silloin Levita tiimeineen taas kerää kaikki todistukset ja syöttää tiedot tietokantaan. 

Lapset odottavat elokuun lomaa, tosin loppututkintoja kirjoittavat luokat (ala-asteen Grade 7; 

yläasteen Form 4 ja Form 6) ahertavat yleensä puolet lomasta ”vacation schoolissa” eli 

erityisessä kertaavassa lisäopetuksessa. 

 

1. Yhdistyksen uusi rahakeräyslupa: RA/2017/591, voimassa 2.6.-2017 – 

30.4.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 
 

2. Kummittomat lapset – vielä riittää urakkaa 
Kouluvuosi on siis jo puolivälissä ja meillä on yhä 24 lasta vailla ikiomaa kummia. 

Heistä 17 on ala-asteella, tyttöjä 6 ja poikia 11. Yläasteen kummittomia lapsia on 
yhteensä 7, joista tyttöjä on 5 ja poikia 2. 
 

Käy kurkkaamassa yhdistyksen kotisivuilla kummittomien lasten tietoja kuvineen! 
Olemme saaneet kunkin huoltajan kirjallisen luvan laittaa kuvatkin nettiin. 

 
Kunhan saamme oman kummin jokaiselle näistä lapsista, vuoden rahoitusvaje 
pienenee runsaalla 10,000 eurolla.  

Linkki kummittomien lasten perustietoihin ja kuviin: https://www.zim-
orvot.org/tule-tukijaksi/ryhdy-kummiksi/lapset-ilman-kummia/ 

 
Tili on tuttu: Zimbabwen Aids-orvot ry, Nordea, FI76 1745 3000 0616 40 
ja viite on 1012. Ala-asteen maksu on 400 € /v ja yläasteen 530 €/v. 

 
 

3. Auta ruokkimaan lapset 
Ennen Letwinin kanssa tehtyä Globaalikasvatuskiertuetta lasten päivittäisen 
ruokailun vaje oli yli 80%. Suureksi iloksemme olemme saaneet pari huomattavaa 

lahjoitusta, joiden ansiosta tilanne helpottui. Myös eräs hyväntekeväisyysjärjestö, 
jonka oma hanke ei toteutunut suunnitellusti, lahjoitti meille 1,000 euroa. 

 
Ruokarahaa puuttuu silti yhä ja toivomme kohdelahjoituksia ruokailuun, jotta koko 
loppuvuosi, ml. joulukuun lomakuukausi, olisi turvattu. Ruokatuen viite on 

1038. 
Tässä nyt kertauksen vuoksi perusfaktat Dzikwa Trustin keittiön ylläpidosta: 

❖ Koko vuoden kulubudjetti on 50,000 €. Kuukausikulut ovat 4,166 €. 
❖ Yhden aterian 65 eurosentin kustannus koostuu seuraavasti: 

o Raaka-aineet   48% 

o Henkilöstö   29% 
o Siivous & hygienia      9% 

o Kaasu, sähkö, vartiointi 13% 

https://www.zim-orvot.org/tule-tukijaksi/ryhdy-kummiksi/lapset-ilman-kummia/
https://www.zim-orvot.org/tule-tukijaksi/ryhdy-kummiksi/lapset-ilman-kummia/
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o Muut kulut    1% 
❖ Keittiö-ruokala on auki maanantaista lauantaihin. Lapset ja työntekijät 

viettävät sunnuntaisin jopa 4-6 tuntia kirkoissaan. 
❖ Dzikwa tukiohjelman omien lasten lisäksi syömässä käy noin 60 

lähiympäristön vähäosaista lasta. 
❖ Viikon ruokavaliossa on aina maissinmuhennosta eli sadzaa, paitsi kerran 

kuussa on riisiä. Olemme lisänneet proteiinin määrää ruokavaliossa. 

Lihapataa on nyt kaksi kertaa viikossa, samoin makkarahöystöä. Kalaa eli 
kapentaa on kerran viikossa, samoin papumuhennosta. Kunkin kuukauden 

viimeisenä torstaina on tavallaan juhlapäivä, kun lapset saavat kanaa ja 
riisiä! 

 

4. Urheilua, muita jännittäviä tapahtumia, vapaaehtoisia  
Dzikwa Trustin zimbabwelainen tukiyhdistys Friends of Dzikwa Society järjesti 

golfkisat viime perjantaina 7.7. osana 2017 varainhankintaa. Priscilla tiimeineen 
vastasi väsymättä järjestelyistä ja markkinoinnista, ja tänä vuonna mukaan saatiin 

yli 80 pelaajaa, suurin osa yritysten 4-hengen joukkueita. Käteistuotot olivat yli 
USD 3,000 ja nettotulos selviää lähiaikoina. 
 

Lasten uusi hauska palloilulaji on nyt Tag rugby eli lippupallo. Dzikwan joukkue 
koostuu 7 – 13 vuotiaista ja treenaa 4 kertaa viikossa toimintakeskuksen 

pallokentällä. Mukana oli alkuun ammattimaisia rugbyn pelaajia, jotka kouluttivat 
Dzikwan varttuneemmista nuorista valmentajia. Tiimi on liittynyt Old Mutual Tag 
Rugby Harare -liigaan ja saanut lahjoituksena hienot peliasut. Liigan sääntöihin 

kuuluu, että kukin joukkue tekee myös vapaaehtoistyötä omassa yhteisössään; 
meillä joukkue hoitaa toimintakeskuksen yrttitarhaa ja kompostia. 

 
Dzikwa Annual Sports Day tapahtuman valmistelut ovat jo käynnissä. Vuoden 
2017 urheilukisat ovat jo 15. kisamme ja ne pidetään 16.9. stadionin B-areenalla. 

Otamme vastaan palkinnoiksi sopivia hyväkuntoisia kevyitä tavaroita, 
esim: lippiksiä, koulureppuja, kuulakärkikyniä. Voit myös antaa tukea 

urheilu- ja virkistystoimintaan viitteellä 1067. 
 
Nuoriamme filmaukseen: Olemme tehneet yhteistyötä erään Kalai-nimisen 

hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistoiminnan koordinoijan kanssa. Pari Dzikwan 
kulttuuriryhmän tyttöä pääsee mukaan hänen lyhytfilmiinsä, joka kuvaa nuoren 

tytön selviytymistarinan. Filmi on tarkoitus lähettää Irlantiin lyhytelokuvien 
kilpailuun. 
 

Voimme ottaa vastaan lisää vapaaehtoisia ja työharjoittelijoita vielä tänäkin 
vuonna! Tällä hetkellä paikan päällä ei ole ketään suomalaista, mutta myöhemmin 

heinä-elokuussa Harareen lähtee yksi kokenut viestinnän ammattilainen 
vapaaehtoishommiin. Suunnitelmissa on mm. viestintätaitojen koulutusta 
henkilöstölle ja vanhemmille oppilaille, esitteiden uusintaa, vinkkejä 

toimintakertouksen kirjoittamiseen jne. 
 

Myöhemmin syksyllä on tulossa muutamia kokeneita vapaaehtoisia ja ehkä yksi 
kummiperhe. 


