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ZIMBABWEN AIDS- ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 

Toiminnan keskeiset asiat 
 Yhdistyksen tehtävänä on varojen kerääminen Dzivarasekwan 400 orpolapsen 
koulunkäynnin sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapset käyvät 

alueen julkisia kouluja. Yhteistyökumppanimme Dzikwa Trust Fund (Dzikwa) ylläpitää 
toimintaa ensisijaisesti Dzivarasekwassa sijaitsevasta toimintakeskuksesta käsin, jon-

ne lapset tulevat päivittäin ruokailemaan, saamaan tuki- ja IT- opetusta sekä osallis-
tuman harrastuksiin.  
 Tilikauden kokonaistuotot olivat ennätykselliset 456 803 € mikä on 13 % enem-

män kuin budjetoitu ja 8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Summaan sisältyy 
kummien antamia kummilasten lahjarahoja, yhteensä 11 603 €. Nimenomaan lasten 

tukiprojektille kohdistuvia varoja siirrettiin 364 941 €. Tuottojen kehitys ja rakenne 
selviävät oheisista kuvioista. Vuoden 2017 erään kummin antamasta suurlahjoitukses-
ta siirtyi vuodelle 2018 32 309 € mikä sisältyy tilinpäätöksen kohtaan muut avustuk-

set. 
 Yhdistyksen kulut Suomessa olivat 10 151 € ja Zimbabween voitiin siirtää varoja 

yhteensä 439 002 €, 8 % enemmän kuin vuonna 2017. 
 Kulut Suomessa jakautuivat seuraavasti: hallintokulut 5259 € (1,4 % verrattuna 
projektin kuluihin) ja matkakulut 4 892 € (1,3 %). 

 Yhdistyksen pankkitili Iso-Britanniassa toimii sikäläisiä lahjoittajia varten. Tältä 
pankkitililtä (NatWest UK) on siirretty varoja Zimbabween 23 702 €:n arvosta ja tilin 

saldo vuoden lopussa on arvoltaan 12 569 €. 
 Yhdistyksen toiminnan ylijäämä oli 7 650 €, mikä nosti yhdistyksen oman pää-
oman 23 753 €:oon. Tämä ylittää selvästi hallituksen asettaman tavoitteen, 10 000 €. 

Tämän lisäksi taseeseen on kirjattu siirtovelkana 6 280 €, joka koostuu liian aikaisin 
maksetuista jäsen- ja kummimaksuista. 

 Yhdistyksellä on vuoden 2018 lopussa 426 jäsentä, 342 kummia ja 147 maksa-
vaa yleiskummia. Vuoden 2018 lopussa tukiohjelmassa oli mukana 380 lasta, joista 

255 on tyttöjä (67 %).  
 

Tilanne Zimbabwessa 
 Zimbabwen historialliset harmonisoidut vaalit (presidentti, parlamentti ja kun-

nanvaltuustot) heinäkuun lopussa toivat ZANU-PF valtapuolueelle selkeän voiton par-
lamentissa ja E.D. Mnangagwalle varsin niukan voiton presidentinvaalissa. Vaalienjäl-
keinen tilanne oli tulehtunut, osin väkivaltainen. Perustuslakituomioistuin vahvisti tu-

loksen ja hallitus ryhtyi toteuttamaan uutta talous- ja rahapoliittista linjaa - ”Austerity 
for Prosperity”. Se on tuonut mittavia hintojen ja verojen korotuksia, talouden sään-

nöstelyn purkamista ja viimeksi valuuttamarkkinoiden osittaisen vapauttamisen. Kor-
kea työttömyys, kotimainen inflaatio ja palkansaajien ostovoiman mureneminen, lik-
viditeetin puute ja lakkoilut kärjistivät tilannetta tammikuussa 2019, mutta tilanne on 

rauhoittunut. Vuoden 2019 näkymät ovat silti haastavat, sillä huono sadekausi tar-
koittaa vähintään 3 milj. ihmisen tarvitsevan ruoka-apua.  

Talousvaikeuksista ja rahamarkkinoiden heikosta likviditeetistä huolimatta 
Dzikwa Trust pystyi toimimaan orpolasten hyväksi suunnitellusti. Pitkäaikaiset ja hy-
vät pankkisuhteet, luottamukselliset suhteet tavarantoimittajiin sekä tiimityö ja enna-

koivat toimenpiteet ovat olleet toiminnan selkärankana.  
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Musiikkitalon 25-vuotisjuhlaseminaari 
 Yhdistys järjesti 13.04.2018 juhlaseminaarin Musiikkitalossa otsikolla ”Orpolapset 

opintielle – yhteiskuntarauhaa ja kehitystä”. (kansikuva ja seuraavan sivun kuva 1) 
Paneelin avasi puheenvuorollaan rauhan ja kehityksen edellytyksistä Afrikassa kan-
sanedustaja Jutta Urpilainen, joka toimii myös ulkoministerin rauhanvälityksen eri-

tyisedustajana. Paneelissa keskustelivat VTT Leena Vastapuu, toimittaja Rauli Virta-
nen, VTT Hanna-Liisa Liikanen, KT Sirkka Hämäläinen-Lindfors. Keskustelua moderoi 

professori Elina Kestilä-Kekkonen Turun yliopistosta. 
 Dzivarasekwan orpolapsia edusti yläasteen Form1-tyttö, Ropafadzo Chandawila, 

joka lausui Eeva Kilven runoja ja soitti marimbaa (kuva 2). Ropan mahtavaa marim-
basoittoa ja ilmeikästä runonlausuntaa oli kuulemassa alalämpiön verran väkeä. Ropa 
vietti Suomessa kaikkiaan kolme viikkoa, joista yksi sujui mahtavasti Seinäjoella 

oman kummiperheen luona ja eri kouluissa vieraillen. 
 Jutta Urpilainen kutsui Ropan vierailulle Eduskuntaan. Siellä Ropa ja Oili tapasi-

vat myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon. (kuva 3) 
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Rahoituksen kehittyminen 
 Maksetut lapsikohtaiset kummimaksut vähenivät 7 % verrattuna edelliseen vuo-
teen johtuen pienemmästä lapsimäärästä 

Jäsenmaksuja kertyi saman verran kuin edellisenä vuonna, joka vastaa 340 jäsentä. 
Maksaneiden osuus on 80 %. Keinoja parempaan jäsenmaksujen keruuseen tarvitaan. 
 Yleiskummimaksu tuotti 22 056 €, 1 % enemmän kuin 2017, vastaten 147 hen-

keä. Tämän tukimuodon markkinointia on edelleen tehostettava. 
 Metsäprojektin aktiivinen vapaaehtoinen Jussi keräsi ystäväpiiristään tukea met-

säprojektille, jonka kokonaismäärä oli huikeat 25 380 €. Sen lisäksi siirtyi vuodelta 
2017 13 375 €. Osa näin kertyneistä varoista on tarkoitus kohdistua vuoden 2019 
metsäprojektin toimintaan. 

 Olemme saaneet tukea Kansan Sivistysrahastolta, 6 000 € projektille ”Dziva-
rasekwan syrjäytymisvaarassa olevien tyttöjen kulttuurikasvatus ja voimaannuttami-

nen”. 
 Yhdistys on tänäkin vuonna saanut eräältä kummiperheeltä 21 000 € toiminnan 
yleisavustuksena ja 9 000 € toimiston lisärakennukseen. 

 Saimme uskolliselta tukijalta 10 000 €:a ruokarahastoon. Edellä mainittujen 
suurlahjoitusten lisäksi on annettava paljon kiitoksia niille monille lahjoittajille, jotka 

vuoden aikana ovat suorittaneet lahjoituksia eri muodoissa sekä suuria että pieniä. 
Kaikki annettu tuki on arvokasta. 
 Terveydenhoitoavustuksiin saimme 4 800 € saksalaiselta tukiyhdistykseltä Hara-

re e.V:ltä, kuten monena vuotena aikaisemminkin. Sama yhdistys tuki myös lasten 
jalkapalloharrastusta 1 585 €:lla. 

 Turun yliopiston ylioppilaskunnalle menevät lämpimät kiitokset siitä, että he ovat 
jatkuvasti tukeneet toimintaamme erillisellä keräyksellä.  
 Useissa kouluissa on toimeenpantu päivätyökeräyksiä ja muita tempauksia. Kii-

tämme erityisesti taas Seinäjoen lukiota ja Munkkiniemen yhteiskoulua. Tähän ansi-
okkaaseen työhön ovat osallistuneet sekä oppilaat että opettajat. Toivomme että 

muut koulut seuraavat näitä esimerkkejä. Kummit ovat myös ilahduttavasti ohjanneet 
merkkipäivälahjoituksia yhdistyksellemme.  
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 Useat järjestöt ja niiden jäsenet tukevat toimintaamme monella tavalla, sekä 
kummeina että lahjoittajina. Näihin tukijoihin kuuluvat esimerkiksi eri maiden Vapaa-

muurarit, Odd Fellow-veljeskunta, Rotaryt sekä eräät säätiöt ja vapaamuotoiset 
kummirenkaat. Monet tukijat ovat myös vierailleet Dzivarasekwassa ja sen jälkeen 

lahjoittaneet rahaa toiminnalle, jonka he omin silmin ovat havainneet hyväksi. Läm-
pimät kiitokset kaikille lahjoittajille! 
 Yhdistys painatti kalenterin vuodelle 2019 jota myytiin hyvin. Tässä monet aktii-

viset kummit tekivät ratkaisevaa työtä. 
 

Tiedotus 
 Kummeille ja jäsenille lähetettiin 9 kummikirjettä sähköpostitse. Yhdistyksen In-

ternet-sivut toimivat osoitteessa www.zimorvot.org.  
Facebookin www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot/ seuraajamäärä on nyt yli 1 450. 

Facebooksivua on hoitanut Maria Ainamo- Mc Donald. Internetkotisivun päivityksestä 
on vastannut Anna Puhakka. Moni muu vapaaehtoinen on auttanut meitä suuresti eri-
laisissa tehtävissä. 

 Yhdistyksen vuosikertomus painettiin suomenkielisenä. Vuosikertomus on myös 
saatavana elektronisessa muodossa kotisivuillamme. Hallitus toivoo, että kummit 

käyttävät tätä vuosikertomusta hyväksi esitellessään yhdistyksen toimintaa ystävil-
leen. Näin toivomme saavamme lisää tukijoita. Yhdistys sai julkisuutta eräissä lehtiar-
tikkeleissa, tässäkin asiassa toivomme aktiivista tukea jäseniltämme. 

Dzikwa Trustin Instagramtili löytyy osoitteesta www.instagram.com/dzikwatrust/ 
Youtubessa löytyy videoita haulla Dzikwa Trust. 

 

Hallinto 
 Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.4. Helsingin Musiikkitalolla 25 –vuotis-
seminaarin jälkeen. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2017, myönnettiin 

hallitukselle vastuuvapaus, valittiin yhdistyksen hallitus ja vahvistettiin lopullisesti ta-
lousarvio vuodelle 2018  

 
Hallitus vuonna 2018:  
Peter Rehnström (pj) 

Bo Andersson (vpj) 
Oili Wuolle (pääsihteeri) 

Hanna Vaininen (rahastonhoitaja) 
Karolina Rovala (sihteeri) 
Roy Siljamäki 

 
Varajäseninä ovat olleet: 

Maria Ainamo- McDonald 
Risto Heikkinen 

Elina Holmström 
Hanna Kauko 

 
 Hallitus on kokoontunut 4 kertaa, osa juoksevista asioista on hoidettu sähköpos-

tineuvotteluina. Hallituksen työryhmät ovat käsitelleet markkinointia, laskutusta ja 
sähköistä viestintää. 
 Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 1.12. metodistiseurakunnan tiloissa. 

Kokouksessa vahvistettiin kummi- ja jäsenmaksut vuodelle 2019, hyväksyttiin toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. 

 Tilintarkastajana vuonna 2018 on toiminut KHT Risto Ekholm BDO Oy:stä ja va-
ralla on tilintarkastusyhteisö BDO. 
 

http://www.zimorvot.org/
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot/
http://www.instagram.com/dzikwatrust/
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DZIKWA TRUSTIN TOIMINTA ZIMBABWESSA 
 

Toimintakeskus, henkilöstö, johtaminen ja varainhankinta 
 Toimintakeskuksen tapahtumien kohokohta oli näyttävä orpolasten tukitoiminnan 

25-vuotisjuhla 23.2.2018. Paikalla oli 175 vierasta ja 320 oppilasta. Kunniavieras oli 
Hararen maakuntaministeri ja mukana oli suurlähettiläs Timo Olkkosen lisäksi Hararen 
opetustoimen johtaja, edustaja seitsemästä eri lähetystöstä, järjestöjen ja yritysten 

edustajia sekä Suomesta yhdistyksen hallituksen jäsen. Dzikwa Trust painatti juhlan 
kunniaksi uuden esitteen ja lyhyen historiikin tukitoiminnasta. 

 Tukitoiminnan näkyvyyttä edisti kutsu tilaisuuteen, jossa kaikki Hararessa toimi-
vat lasten tukijärjestöt saivat esittäytyä presidentin puolisolle. Pitkäjänteinen toiminta 
Dzivarasekwan orpojen hyväksi sai Corporate Social Responsibility Network Zimbab-

we/CSR tunnustuspalkinnon 15.11.2018. 
 Vuoden mittaan kummeja ja muita vieraita kävi runsaasti. Mukana toiminnassa 

oli yhteensä 27 kummia, vapaaehtoista ja opintoharjoittelijaa ja 10 muuta vierailijaa 
Suomesta sekä Ruotsista. Lisäksi toimintakeskuksessa vierailivat Australian, Japanin, 
Kanadan ja Saksan suurlähettiläät, Kiinan suurlähettilään puoliso lähetystön naisryh-

män kanssa, HIFAn esiintyjäryhmiä sekä useita yhteistyökumppaneita, koulujen In-
teract klubeja ja muita erityisryhmiä. Dzikwa Trust järjesti lasten huoltajille kaksi info-

tilaisuutta. Vuosi huipentui tunnustuspalkintojen jakotilaisuuteen ja joulujuhlaan 
13.12.2018, jolloin paikalla oli 401 osallistujaa.  

 Dzikwa Trustilla oli vuoden lopussa 17 työntekijää toimintakeskuksessa. Opera-
tiivisen toiminnan vetäjänä (Operations Manager) on toiminut Taneal Kamuzungu 
1.3.2018 alkaen. Seppo Ainamo ja Oili Wuolle toimivat yhä vapaaehtoisina Zimbab-

wessa viettäen siellä noin puolet ajasta; Oili toimii nyt varsinaisena ohjelmajohtajana 
Sepon keskittyessä strategisten kysymysten lisäksi taloushallinnon ja kirjanpidon val-

vontaan, sisäiseen tarkastukseen, toimintakeskuksen kehittämiseen, metsä- ja ympä-
ristöhankkeen johtamiseen sekä yhdyskuntasuhteisiin ja varainhankintaan. 
 Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi edelleen Stephen J. Chifunyise. Muita 

jäseniä ovat: Marah Hativagone, varapuheenjohtaja; Stephen Gwasira, Friends of 
Dzikwa Societyn puheenjohtaja; Seppo Ainamo, tukiohjelman perustaja sekä uusina 

jäseninä juristi Petronella Nyamapfunde ja ohjelma-sihteeri (MEFMI) Sharon Wallett.  
 Dzikwa Trust aloitti aktiivisen osallistumisen järjestöjen kattojärjestön (NANGO) 
Head of Agencies ja HR -klustereihin. Dzikwa käynnisti prosessin julkiseen varainhan-

kintaan oikeuttavan PVO-statuksen saamiseksi.  
 Suunnitelmat toimiston lisäsiiven rakentamisesta etenivät ja rakennuslupa saatiin 

maaliskuussa 2019. Dzikwa Trust on alkuvuodesta 2019 saanut myönteisen päätöksen 
Australian suurlähetystöltä haettuun USD 45 0000 suuruiseen avustukseen, jolla on 
tarkoitus rahoittaa toimintakeskuksen muita kohennusinvestointeja ja yhden kontin 

muuttaminen aurinkovoimaa käyttäväksi IT-keskukseksi. 
  

Dzikwa Trustin kulut 2018  USD 
 

USD 

Kululaji  2018 %-os 2017 

Koulunkäynti 211 961 50.3 216 086 

Muu tukitoiminta 97 294 23.1 99 303 

Ajoneuvo- ja huoltokulut 13 572 3.2 16 292 

Hallinto 25 122 6.0 22 097 

Henkilöstökulut 60 401 14.3 48 076 

Toimintakeskuksen ylläpito 12 948 3.1 9 511 

Kokonaiskulut (ilman poistoja) 421 298 100 411 365 

Metsä- ja ruokaturvahanke  20 996   17 671 
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Friends of Dzikwa Society  

 Paikallinen kansalaisjärjestö (FODS) jatkoi ponnistuksia varainkeruun ja lahjoi-
tusten hyväksi sekä tunnettuuden kasvattamiseksi. FODS keräsi merkittävimmät lah-

joitukset hyväntekeväisyysgolfiin 8.6. ja lasten yleisurheilukisoihin 15.9. Vuoden aika-
na tavaralahjoituksia tai rahallista tukea jatkuvaan toimintaan on saatu 9 yritykseltä, 
Hararen pormestarin rahastosta, Kiinan lähetystöltä, Catholic Relief Serviceltä sekä 

parilta koululta ja muulta taholta. FODS hoiti uuden Toyotan ja EKP:n EurHopelta saa-
tujen 20 kannettavan tietokoneen maahantuonnin tullivapaasti. 

 
Lasten lukumäärät & koulutulokset 
 Dzikwa Trustin koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukiohjelmassa oli vuoden 2018 

lopussa 380 lasta, joista tyttöjä 67% ja poikia 33%. Uusia lapsia otettiin tuen piiriin 
42. Vuoden mittaan yhteensä 19 lasta jäi pois Dzikwa Trustin tukiohjelmasta. Jatko-

opinnoissa oli 44 opiskelijaa, joista 8 valmistui vuonna 2018 ja 12 valmistuu vuonna 
2019. Kaksi nuorta sai Presidentin stipendin opiskelemaan Etelä-Afrikan yliopistoihin 
ja kaksi muuta valtiollisen stipendin Algeriaan. 

 Koulunkäynnin eri tasojen päättötutkintojen tulokset 2018 olivat varsin hyvät. 
Ala-asteen eli Grade 7-tutkinnon kirjoitti 23 oppilasta, joista 16 jatkoi yläasteelle. Ylä-

asteen tutkinnon eli O-level kokeet kirjoitti 16 oppilasta, joista 13 jatkoi kummin tuel-
la lukioon. Ylioppilaskokeet eli A-level tutkinnon suoritti 16 oppilasta, joista 13 sai hy-
väksytysti läpi vaadittavat 3 ainetta. Tyttövoima jylläsi tuloksissa, sillä 10 parhaan 

joukossa oli vain yksi poika, Samuel 14 pisteellä luonnontieteissä; parhaan tuloksen 
eli täydet 15 pistettä toi Letwin kaupallisissa aineissa. 

 
DZIKWAN TUKIOHJELMASSA SUORITETUT ERI KOULUASTEIDEN TUTKINNOT 

VUOSINA 2006 -2018 JA ARVIO VUODELLE 2019: 
 
Tutkinto ´06 ´07 ´08 ´09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Yht. Arvio 

2006-
18 

2019 

Ala-aste 15 32 30 57 29 28 38 36 21 38 35 44 23 426 22 

Yläaste 7 5 18 26 39 40 44 29 22 19 27 23 16 315 29 

Lukio 2 4 6 4 6 11 17 14 18 16 10 18 16 142 15 

Yht 24 41 54 87 74 79 99 79 61 73 72 85 55 883 66 

 

 Lisäksi jatko-opintojen eritasoisia tutkintoja on vuosina 2006 -2018 suorittanut yhteensä 72 nuorta. 
 

 Dzikwan oppilaista 22 valittiin vuonna 2018 luokanvalvojiksi (Prefect). Kymme-
nen Dzikwa Trustin oppilasta sai hyvien koulutulosten palkintoja DZ High School 

2:ssa; Leah palkittiin yläasteen viimeisen luokan parhaana ja Letwin ylioppilasluokan 
parhaana oppilaana. 
 

Tukiopetus 
 Dzikwa Trust järjesti lukukausien aikana jatkuvaa tukiopetusta toimintakeskuk-

sessa vapaaehtoisvoimin. Yläasteen ja lukion oppilaille on annettu lisätunteja histori-
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assa, uskontotieteessä ja englannin kielessä. Ala-asteen 3-6 luokkien oppilaat saivat 
ohjausta englannin kielessä, matematiikassa ja maantiedossa. Ryhmäkoot vaihtelivat 

15 – 48 välillä. STEM Excel -järjestö tuki tiedeaineiden opetusta 31 yläasteen oppilaal-
le. Huhtikuussa Dzikwa järjesti loppukokeita kirjoittaville 8 ammattiopettajien voimin 

erityisen lomakoulun, johon osallistui 28 oppilasta. Lisäksi 17 yläasteen ja lukion ko-
kelasta sai kummin tuella yksilöllistä tukiopetusta. 

 
Lasten hyvinvoinnin & virkistyksen tuki 
 
Ruokailu 
 Dzikwa Trustin keittiö on auki muina päivinä paitsi sunnuntaisin. Keittiö valmisti 

vuonna 2018 yhteensä 84 636 ateriaa.  
 

 
 
Terveydenhuolto & Sisterhood Club 

 Kaikkiaan 442 lasta ja nuorta sai apua terveydenhoitoon ja 231 tapauksessa asia 
saatiin kuntoon toimintakeskuksessa ensiapulaukkuun turvautuen. Lääkärikäynneistä 

59 suuntautui erikoislääkäreille. 
 Dzikwa Trustin tyttöjen voimaannuttaminen Sisterhood Club-toiminnalla oli hyvin 
aktiivista ja tuloksellista Kansan Sivistysrahaston avustuksen turvin. Klubi järjesti 37 

työpajaa, joissa aiheina olivat naiseksi kasvaminen, seksuaaliterveys; teiniraskaudet 
ja HIV/AIDS. Lisäksi klubilaisilla oli vierailuja muiden järjestöjen tapahtumiin sekä yksi 

iso leiri. Yhteensä 64 tyttöä osallistui tapahtumiin säännöllisesti ja 50 muuta ajoittain. 
Pojat olivat mukana sukupuolivalistuksessa. Vuoden lopulla tehty kysely osoitti, että 
nuorten tiedot esim. HIV/AIDS-tartunnoista ja niiden ehkäisemisestä ovat erittäin hy-

vällä tasolla. 
 

Syntymätodistukset 
 Dzikwa Trust auttoi 9 oppilasta saamaan puuttuvan syntymätodistuksen. Vuoden 
lopussa tämä tärkeä asiakirja puuttui vielä 14 lapselta. 

 
Suojakoti 

 Suojakodissa asui 8 yläasteen ja lukion oppilasta, kaksi vanhempaa opiskelijaa ja 
yksi työntekijä sekä useita suomalaisia vapaaehtoisia ja työharjoittelijoita. 
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Lasten retket 

 Vuonna 2018 kaikkiaan 38 lasta osallistui luontoretkiin Hararen ulkopuolelle 
kummivieraiden kanssa. Dzikwan lapset tutustuivat Kiinan lähetystöön sekä osallistui-

vat Miracle Missionin lasten tapahtumiin ja Gateway ala-asteen joulujuhliin. Vuoden 
mittaan 307 lasta osallistui erityisiin tapahtumiin Dzikwan ulkopuolella. Lisäksi Hara-
ren kulttuurifestivaaleilla kävi yli 30 lasta, REPS-teatterin musikaalissa 20 nuorta ja 

joulunäytelmästä nautti 189 lasta. 
 

It-opetus 
 Lasten IT-opetus jatkui aktiivisena ja se kohdistui neljään eri ryhmään: ala-
asteen 1-4 ja 5-7 luokat sekä yläasteen 1-2 ja 3-4 luokat. Opintoryhmien koko oli ala-

asteella keskimäärin 25 oppilasta, yläasteen 1-2 luokilla keskimäärin 21 oppilasta ja 
yläasteen 3-4 luokilla vain 2-3 oppilasta. 

 
Pallopelit 
 Poikien jalkapallo jatkui hyvin ja toimintaan osallistui n. 40 oppilasta.  Joukkueet 

osallistuivat Harare Province Junior Football League otteluihin. Lippupalloon osallistui 
28 alle 16-vuotiasta ja Dzikwa liittyi Tag Rugby Trust Zimbabwe Hararen liigaan. Kori-

palloilu voimistui ja siihen osallistui lähes 30 oppilasta aktiivisesti. Yhteistyö Hoops for 
Hope koripallovalmentajien kanssa käynnistyi ja he kävivät opettamassa toimintakes-
kuksessa. 

 
Urheilupäivä 

 Dzikwa Trustin 16. yleisurheilukisat pidettiin kansallisen stadionin B-areenalla 
15.9.2018 ja niihin osallistui 310 lasta sekä suuri joukko vapaaehtoisia toimitsijoita. 

Päätukija oli NMB-pankki; muita tukijoita olivat Stanbic Bank, Agribank, SPAR Groom-
bridge, Gateway Primary ja St. John Ambulance. Zimbabwen TV teki kisoista jutun. 
 

Shakkikerho 
 Hyvin alkanut shakin pelaaminen on jatkunut aktiivisena. Lapset osallistuivat 

kahteen turnaukseen Hararessa. Kerho sai lahjoituksena shakkilautoja ja pelinappuloi-
ta ja pelaajille hankittiin Dzikwa Trust-pelipaidat.  
 

Esittävä taide – Dzikwan Kulttuuriryhmä 
 Kuoro-, musiikki-, tanssi- ja näytelmäkerhot toimivat erittäin aktiivisesti. Mukana 

on ollut yli 70 lasta ja nuorta. Kouluttajat panostivat uusien pienten oppilaiden mu-
kaan saamiseen ja työpajoihin, joissa opittiin tarinan kirjoittamista ja sisällön tuotan-
toa. Dzikwa Trustin kuoron ohjelmistosta tehtiin suomalaisen vapaaehtoisen avustuk-

sella videotallenne, jossa on 14 kansallislaulua ja 13 muuta laulua. Kuoro esiintyi hie-
nosti Ruotsin lähetystössä 4.6.2018. Dzikwa Culture Group sai esiintyä kahteen ottee-

seen Zimbabwen presidentin puolison hyväntekeväisyystilaisuuksissa. Muita hienoja 
saavutuksia olivat esiintymiset Kiinan lähetystön ja liike-elämän järjestämässä lasten-
juhlassa, Chipawo Culture Trustin konsertissa sekä vahva edustus voittoisassa DZ 

High School 2:n näytelmässä. Kolme Dzikwan nuorta sai erityismaininnan parhaina 
näyttelijöinä. Kaksi Dzikwan nuorta naisnäyttelijää on ollut mukana myös elokuvan-

teossa.  
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METSÄNISTUTUS- JA YMPÄRISTÖNKASVATUSHANKE 
 Toiminta jatkui jo toista vuotta kokonaan yksityisten lahjoittajien varassa. Dzik-
wa Trust kasvatti sopimusviljelyllä menestyksellisesti 100 000 eukalyptuspuun tainta 

SAA:lle (Sustainbable Afforestation Association) maan tupakanviljelijöiden tarpeisiin 
tupakanlehtien kuivatukseen. SAA-myynnistä ja muiden taimien myyneistä saatiin 
tuloja runsaat USD 8 000. Polttopuuta tuottavaa omaa eukalyptusviljelmää kasvatet-

tiin suunnitellusti kahdella hehtaarilla. Kansallisena puunistutuspäivänä 1.12.2018  
 Dzikwan lapsia oli mukana 330 ja lapset istuttivat vapaaehtoisten kanssa yli 3 

000 puuntainta. Vuoden aikana istutettiin lähes 10 000 puuta, joista uusintaistutuksia 
oli4 000. Zimbabwen TV teki metsityksestä ja ruokaturvasta myönteisen uutisjutun. 
 Vihannestarha oli tuottoisa ja toimitti keittiölle joka viikko perusvihanneksia. 

Vuonna 2018 tapahtui merkittävä ruokaturvatoiminnan lisääminen, kun Hollannin 
suurlähetystö myönsi Dzikwa Trustille USD 17 000 avustuksen. Hankkeeseen kuuluu 

vihannespuutarha alan kasvattaminen ja valikoiman monipuolistaminen sekä kanien 
ja broilerien kasvattaminen. Hanke käynnistyi syyskuussa 2018. Dzikwa rakennutti 
alueella kanatarhan ja aitauksen sekä useita häkkejä kanien pitoon. Lisäksi taimitar-

halle on pystytetty toinen 5 000 litran vesitankki, uusia kasteluputkia ja pieni asuinta-
lo kahdelle työntekijälle. Hollannin suurlähetystön edustaja kävi tutustumassa aikaan-

saannoksiin 12.12.2018. Hankkeen alkuvaiheessa Dzikwa on menettänyt jonkin ver-
ran sekä kanoja että kaneja sairauksille. Oppimisprosessi on kuitenkin nopea ja en-
simmäiset kanat ja kanit on jo toimitettu keittiölle. 

 Hedelmäpuutarhan ala pysyi ennallaan ja puutarha tuottaa säännöllistä avokado- 
appelsiini-, mango-, guava-, granadilla-, papaija- ja sitruunasatoa. 

 Ympäristö- ja ruokaturvahanke on antanut vakituista työtä 5-6 henkilölle, joista 

neljä on Dzikwan entisiä oppilaita. Lisäksi toiminnassa oli alkuvuodesta mukana kaksi 

Binduran yliopiston opiskelijaa ja loppuvuodesta samoin kaksi opiskelijaa sekä Suo-

mesta vapaaehtoinen Jussi. 
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NÄIN VOIT TUKEA TOIMINTAAMME ORPOLASTEN HYVÄKSI 
 
Pankkitili: Zimbabwen Aids-orvot ry, Nordea FI76 1745 3000 0616 40 NDEAFIHH  

Käytä maksun aiheen mukaista viitettä. 

 

TULE YLEISKUMMIKSI, tuet kaikkia lapsia, 180 € / vuosi tai 15 € / kk VIITE 1119.  

Ilmoittaudu meille s-postilla zim-orvot@hotmail.com tai postitse 

 Anna nimi, puhelinnumero, s-posti ja postiosoite  

 Yleiskummimaksun ja jäsenmaksun voit suorittaa heti, kun olet ilmoittautunut 

TULE KUMMIKSI! Kummina saat säännölliset tiedotteet ja voit seurata lapsen kehitystä ja 

koulumenestystä. Tue yhden lapsen koulutusta. Tiedustele pääsihteeriltämme onko lapsia 

ilman kummia. 

Kummimaksu (VIITE 1012) laskutetaan vuoden alussa. Vuonna 2019 ne ovat: 

 ala-aste   430 € tai 36 €/kk 

 ylä-aste   560 € tai 47 €/kk 

 lukio   730 € tai 61 €/kk 

 

TUE JOTAKIN TOIMINNAN OSA-ALUETTA valitsemallasi summalla: 

 Ruokailu:       VIITE 1038 

 Terveydenhoito:      VIITE 1025 

 Urheilu ja kulttuuri    VIITE 1067 

 Tukiopetus ja koulukirjat  VIITE 1106 

 IT- opetus     VIITE 1180 

 Yleislahjoitus ja toimintakeskus  VIITE 1070 

 Metsänistutus ja ympäristö  VIITE 1135 

 Lahja omalle kummilapsellesi VIITE 1203 

 

LIITY YHDISTYKSEN JÄSENEKSI, Ilmoittaudu s-postilla zim-orvot@hotmail.com anna yh-

teystietosi ja maksa jäsenmaksu 40 € pankkitilillemme, VIITE 1009. Saat yhdistyksen tiedot-

teet ja voit osallistua yhdistyksen kokouksiin. 

MERKKIPÄIVÄLAHJASI voit ohjata yhdistykselle. Pyydä oma viite keräystä varten. 

Voit myös tehdä testamenttilahjoituksen toimintamme hyväksi 

HALUATKO AUTTAA jollakin muulla tavalla? Kerro pääsihteerillemme oili.wuolle@gmail.com  

 

Yhdistyksen sähköpostiosoite    zim-orvot@hotmail.com 

Yhdistyksen posti osoitetaan pääsihteerille 

Oili Wuolle   +358 50 322 6000  oili.wuolle@gmail.com 
Seppo Ainamo  +358 40 721 1405  seppo.ainamo@kolumbus.fi 

Ulvilantie 19 d A 26 / 00350 Helsinki 

Puh.joht. Peter Rehnström +358 40 554 503 peter.rehnstrom@outlook.com 

Laskut osoitetaan rahastonhoitajalle 

Hanna Vaininen  +358 50 340 2634  hanna.vaininen@gmail.com 

 

Yhteystiedot Zimbabwessa 

Seppo Ainamo +263 772 210 855   dzikwatrust@africaonline.co.zw 

Oili Wuolle  +263 772 403 485   dzikwatrust@africaonline.co.zw 

Postiosoite  Dzikwa Trust Fund/ PO Box HG 916/ Highlands / Harare / Zimbabwe 

www.zimorvot.org  HUOM: kotisivun osoite on uusittu 

www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot 
Instagramtilin osoite www.instagram.com/dzikwatrust/ 

Youtubessa löytyy videoita haulla Dzikwa Trust. 
 

Rahankeräyslupa RA/2017/591 on voimassa 2.6.2017 – 30.4.2019 koko Suomen alueella 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Uutta lupaa on haettu.  

mailto:zim-orvot@hotmail.com
mailto:zim-orvot@hotmail.com
mailto:oili.wuolle@gmail.com
mailto:zim-orvot@hotmail.com
mailto:oili.wuolle@gmail.com
mailto:seppo.ainamo@kolumbus.fi
mailto:hanna.vaininen@gmail.com
mailto:dzikwatrust@africaonline.co.zw
mailto:dzikwatrust@africaonline.co.zw
http://www.zimorvot.org/
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot
http://www.instagram.com/dzikwatrust/
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Tule mukaan yleiskummiksi  
 tukemaan lasten hyvinvointia 

• Tuemme 400 orpolapsen koulunkäyntiä ja hyvinvointia Zimbabwessa 
• Tuellasi katetaan ruokailu- terveys- tukiopetus- ja harrastuskuluja 

• Avustus menee kokonaisuudessaan lasten hyväksi 
• Maksa 180 € tai 12*15 € pankkitilillemme 
   FI76 1745 3000 0616 40  Viite 1119 

Ilmoitathan yhteystietosi (nimi, postiosoite, s-postiosoite, puhelinnumero)  
maksun yhteydessä tai sähköpostilla zim-orvot@hotmail.com 

www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot  
www.zimorvot.org  

 Instagramtili osoitteessa www.instagram.com/dzikwatrust/ 
 Youtubessa löytyy videoita haulla Dzikwa Trust. 

mailto:zim-orvot@hotmail.com
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot
http://www.zimorvot.org/
http://www.instagram.com/dzikwatrust/

