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Hei kummi / kummit,

keväiset terveiset sinulle ja toivo avas  voit hyvin. 

Bangladeshissa Sapaharissa alakoululaisten päiväkeskus ava in 21. maaliskuuta. Sapahar on ollut 
seurakuntatyön keskus. Sinne aikanaan peruste in yläkoululaisten asuntolat, jotka lope vat 
toimintansa vuo a aikaisemmin kuin paljon vanhempi Uzirpurin alakoululaisten asuntola. 
Täysiaikaista asuntolassa elämistä ei enää suositella lapsille ja nuorille, vaan nykyinen näkemys on,
e ä lasten tulee asua kodeissaan ja tarvi aessa tuetaan perheitä.

Kummityön yhdyshenkilö Dipak Toppo yhteistyöjärjestö BLM-F:n toimistosta Naogaonista on 
kirjoi anut muutama päivä si en, jolloin Naogaonissa lämpö la oli +40 aste a, riisi pelloilla hyvin 
kasvanut ja kauden korjuutyö kohta alkamassa. Kevään aikana on monin paikoin ollut myös 
raekuuroja ja pyörremyrskyjä, jotka tuhosivat tulevaa satoa. Seurauksena elintarvikkeiden hinnat 
ovat nousseet. 

   

  

                           kuva: Chris na Harald

Päiväkeskuksen avajaiset olivat juhlallinen tapahtuma. Päävieras oli Sapaharin läänin maaseudun 
kehityksestä vastaava virkailija, paikalla oli koulujen johtajaope ajat ja kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja, BLM-F:sta olivat järjestön johtaja Chondon Soren, kolmen projek n johtajat, 
Sapaharin alueen ken ätyöntekijät, lasten vanhemmat ja joitakin kyläläisiä. Bangladeshissa 
tällaiset avajaisjuhlat ovat kaavamaisia mu a pitävät sisällään sydämellisyy ä.



Päiväkeskus  on avoinna kuutena päivänä viikossa. Siellä on läheisistä kylistä nyt 22 koululaista ja 
sadekauden loman eli kesäloman jälkeen tulee kolme lisää. Lapset tulevat aamulla jo kuudelta ja 
syövät päiväkeskuksessa aamiaisen. Aamiaisen jälkeen on yhteistä opetusta ennen kouluun 
menoa. Paitsi kouluaineita päiväkeskuksen lapsille opetetaan ravitsemusta, terveys etoa, 
musiikkia ja tanssia.  Päiväkeskuksen toiminnasta vastaa koulutyön johtaja Lokhindor Dhanuar, 
joka on pitkään toiminut BLM-F:ssa, ja päiväkeskusta emännöi Santona Toppo, joka monta vuo a 
teki samaa työtä Uzirpurin asuntolassa.                                                                                                    

Koulut sijaitsevat lähellä päiväkeskusta. Lapset käyvät kolmessa eri koulussa ja kauimpana sijaitseva on 
yhden kilometrin päässä. Keskuksessa on lounas lapsille ja iltapäivisin heillä on liikuntaa ja urheilua. Ko in 
he lähtevät puoli viideltä. Perjantaisin päiväkeskuksessa on pyhäkoulu. Lapsista 11 on kris tyistä ja 14 
hinduperheistä. 

Joten uusi vaihe  BLM-F:n koulutyössä on alkanut. Kummien kannatusrahat menevät tähän 
päiväkeskustoimintaan sekä s pendeihin, joita myönnetään vanhemmille koululaisille ja opiskelijoille. 
Päiväkeskus au aa näitä köyhimpiä lapsia heidän koulu ellään ja tämä apu on todella tarpeen. Suuret 
kiitokset tukirahoista ja rukouksesta kaikille kummeille! Palaamme myöhemmin kysymykseen ryhtyä 
henkilökohtaiseksi kummiksi päiväkeskuksen lapsille.

Lähetysyhdistys Kylväjä järjestää LÄHETYKSEN KESÄPÄIVÄT 10.-11.6.  Heinolassa Vierumäellä. Ohjelma on 
Kylväjän ne sivuilla ja tulee Kylväjä-lehteen 2/2022. Perjantaina 10.6. klo 10 – 15.30 on Missiologinen 
symposium, johon on ilmoi autuminen, mukana mm. Seppo Häkkinen. Kesäpäivien avaus klo 18.30. 

Aikana, jota elämme, kuulemme jatkuvas  uu sia sodasta, joka ei ole kaukana omasta maastamme. On 
kuitenkin turvallista elää, jos voi uskoa Jumalaan. Kirjeen pää eenä on jae Hyvän Paimenen sunnuntain 
psalmista.

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.                    
Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.
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