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Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Kumppani: ELCIN (Evangelical Lutheran Church in Namibia) Namibian ev.lut.kirkko
Hankkeen kuvaus:

Lähetysseura on mukana tukemassa kirkon yhteisiä toimintamuotoja, joiden rahoitukseen seurakuntalaisilta
saatu tuki ei vielä riitä. Tuetaan kolmea 2000- luvun alussa LANUKO-varoin perustettua päiväkotia Namibian
pääkaupungissa, Windhoekissa. Katuturan kaupunginosassa sijaitsevat keskukset ovat Hosianna, Emmanuel
ja Toivo Tirronen.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 01-06/2018:
Alkuvuoden 2018 aikana kussakin päiväkodissa on ollut 5 lasta kummituella. Heidät on valittu
sosiaalisin perustein. Heissä on sekä tyttöjä että poikia. Muut perheet maksavat itse
kuukausimaksun, noin 15- 20 e/kk riippuen hoitopäivän pituudesta. Oppilaat ovat jaettu kolmeen
ikäryhmään. Yhteensä näissä kolmessa päiväkodissa on noin 250 lasta.
Päiväkodit toteuttivat opetusministeriön vahvistaman opetusohjelman mukaista opetusta. Opetus
sisältää matematiikan, luonnontieteiden, uskonnon, liikunnan ja taideaineiden opetusta. Tämän
lisäksi päiväkodeissa on päivittäistä hengellistä
opetusta ja toimintaa mm. aamuhartaudet,
ruokarukoukset ja laulutuokiot. Päiväkodeissa
lapset ovat saaneet turvallisen ympäristön
leikkiin, lauluun ja oppimiseen. Toiminta on
jatkunut hyvin.
Pöytiä ja uusia leluja kannetaan sisälle, aluepäällikkö
Ilkka Repo ja vartija, opettajat Annastasia Mwira ja
Hertha Shaanika (vasemmalla) lasten kanssa
Emmanuel päiväkodin edessä

Kolmen kuukauden ajan oli sairaanhoidon
opettaja Marianne Tast lähetysseuran
esikoulutusharjoittelijana Emmanuelpäiväkodissa. Hän oli esikoululuokassa
apuopettajana yhdessä päiväkodin johtajan ja
paikallisen ohjaajansa Annastasia Mwiran
kanssa. Marianne auttoi tunneilla, piti peli- ja
leikkituokioita pienryhmille ja ohjasi
ulkoliikuntaa. Ylimääräiset kädet olivat iso apu
päiväkodin arjessa.
Marianne Tast, Felm voluntaari ja diakonialapsiviisikko Emmanuelissa

Raportoija: Päivi Repo
Kuvat 1 Päivi Repo, kuvat 2-8 Aino Luhtasela (Felm voluntaari)
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Terveiset ja kiitokset tukijoille:
Päiväkodin työntekijät ovat kiitollisia saamastaan taloudellisesta tuesta ja muistamisesta
esirukouksin. Kirjanpidon pysyminen ajan tasalla on suuri haaste. Päiväkotien siirtäminen
seurakunnan alle hallinnollisesti vaatii edelleen ponnisteluja. Lasten vanhemmat taistelevat
elantonsa eteen, kun työttömyys maassa on suuri. Päiväkodit mahdollistavat lapsille ”ensimmäisen
askeleen akateemiseen sivistykseen”.
Emmanuelin kummilapset ovat kuvissa 3-7. Tässä heidän taustaansa ja esittelyä.
Ndahangwapo Tangi Simson Gite (Athletic-paita)
Tangi (=Kiitos) on 5-vuotias poika, joka käy Emmanuelin keskiluokkaa.
Hän pitää laulamisesta, oppimisesta ja kavereiden kanssa leikkimisestä.
Hän pelaa mielellään kavereiden kanssa jalkapalloa, pyörittää vanhoja
autonrenkaita (ajaa vanhoilla renkailla) ja pelaa pelejä päiväkodissa. Hänen
mieliaineensa ovat liikunta, hyppynarulla hyppääminen ja kavereiden
kanssa kilpailu.
Hän asuu isoäitinsä kanssa. Hänen äitinsä kuoli, kun hän oli 3-vuotias.
Muita vanhempia hänellä ei ole ollutkaan. Tähän laajennettuun perheeseen
kuuluu paljon sisaruksia ja isoäiti on työtön. Hänen sosiaaliturvansa on
1200 Nadia (alle 100 euroa) kuussa. Kukaan talosta ei käy töissä.

Tweya Michael Ndango (sinipaita)
Michael on 5-vuotias esikoululainen. Hän pitää päiväkodissa oppimisesta,
ja palapelien teosta. Hän pitää myös laulamisesta. Ja hänen mieliaineensa
on englanti. Hänen vanhempansa ovat työrömiä, eivätkä pysty maksamaan
koulu- eli hoitomaksua. Perheeseen kuuluu 2 isoaveljeä ja pikkusisko.

Emmanuel D. Nangolo
(vihertävä raitapaita)
Emmanuel on 4-vuotias,
hän on päiväkodin pienten
luokassa. Hänen mielipuuhaansa on renkaiden pyörittäminen
ja toisten kanssa leikkiminen. Hän pelaa mielellään
jalkapalloa kavereiden kanssa. Perheeseen kuuluu yhteensä
4 lasta. Isä on töissä kirkon puutarhurina, mutta palkka on
kovin pieni, koska isällä ei ole mitään koulutusta. Isä palvelee uskollisesti ELCINin kirkkoa Emmanuelin
seurakunnassa. Äiti on kaupassa töissä.
Raportoija: Päivi Repo
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Rauha Nuusiku Tjavara (vaaleanpunainen paita)
Nuusiku (=yöllä syntynyt) on 4-vuotias ja on
pienten luokassa. Hän tykkää leikkiä kotista,
pyörittää hula hularenkaita ja kiikkua päiväkodissa
toisten kanssa. Nuusikun mieliaineet ovat matikka
ja liikunta.
Nuusikun perheeseen kuuluu lisäksi 2 sisarusta.
Samassa taloudessa asuvat myös isoäiti, 2 tätiä ja
setä. Perhe on aika iso. Nuusikun isä lähti ja jätti
äidin, kun hän odotti Nuusikua. Hänestä ei ole sen
jälkeen kuulunut mitään, eikä hän taloudellisestikaan tue tyttöä. Hänen olinpaikkansa ei ole tiedossa eikä hän
ole yhteydessä perheeseen. Ruuan hankkiminen ja eväslaatikon täyttäminen on taistelua ja joskus Nuusiku
lähtee päiväkotiin ilman aamupalaa. Tämä apu, minkä Nuusiku saa, on erittäin tärkeä, koska hän on älykäs
tyttö.

Rachael Iifo (tummansininen huppari, mutrusuu)
Rachael 4-vuotias keskiluokkalainen tyttö, joka
tykkää pelata, leikkiä ja laulaa. Lempiaine on
liikunta. Vanhemmat ovat vielä nuoria, koululaisia
ja heillä ei ole työtä. Tämä tuki on kovasti tarpeen,
koska muuten lapsi ei saisi tarpeeksi virikkeitä ja
hyvää hoitoa.
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Projekti päättyy: EECD-projektin loppukaneetit
ELCIN Early Childhood Develoment projekti alkoi vuonna 2000. Opetussuunnitelman tekivät opettaja Sarah
Naluwe ja Päivi Repo. Sarah Naluwe sai 2-vuotisen Diplomakoulutuksen Sambian Mindolossa ja hän tuli
sieltä suoraan palvelukseen. Myös Simon Munghanyeka tuli töihin Hosiannapäiväkotiin sieltä. Ensimmäinen
päiväkoti joka aloitti toimintansa, oli Hosianna Child Care of Elcin vuonna 2002, sitten Emmanuel vuonna
2003 ja viimeiseksi Toivo Tirronen, vuonna 2004.
Päiväkotimaksut ovat vaihdelleet, tällä hetkellä niiden suuruus on 250- 350 Nadiin (20-23 e/kk) ja kussakin
kolmessa päiväkodissa on ollut 5 diakonialasta, jotka on valittu sosiaalisin perustein. He saavat ilmaisen
paikan päiväkodissa.
Lähetysseuran tuki on ollut taloudellista ja henkilöapuna on toiminut opettaja Päivi Repo vuoteen 2005 asti.
Seuraavaksi tuli luokanopettaja Maija-Liisa Maunu 2006-2008 ja hänen jälkeensä lastenhoitaja Maarit
Koivulahti helmikuulta 2011 vuoden 2012 joulukuuhun. Päivi Repo tuli 2016 ja oli vuoden 2018 puoliväliin
tukihenkilönä.
Vuonna 2018 päiväkodit ovat itsekannattavia. Hosiannassa lapsia on yli 50, samoin Toivo Tirrosessa ja
Emmanuelissa lapsimäärä ylittää 100 lapsen. Lapset ovat jaettu ikäryhmiin: Babyt, middle class ja pre
school. Hosiannan johtaja on Sarah Naluwe, Emmanuelin Annastasia Mwira ja Toivo Tirrosen Cecilia
Iyambo.
Päiväkodit ovat toimineet vuoteen 2017 alkuperäisellä hallinolla, mutta vuonna 2018 tehtiin muutos niiden
hallintorakanteeseen.
Suurin kompastuskivi viimeisenä tukivuonna tuntui olevan kirjanpidon ajan tasalle saattaminen. Vuonna
2018 päiväkodit siirtyvät seurakuntien hallinnon alaisuuteen ja kustakin seurakunnasta asetetaan henkilöt
päiväkodin johtokuntaan. Toinen kompastuskivi, joka on tuottanut päänvaivaa, on Toivo Tirronen
päiväkodin valtava vesilasku. Se on noin nelinkertainen muihin päiväkoteihin verrattuna kuukausittain.
Onneksi kaupungille osoitettu pyyntö ylimääräisten maksujen vapautuksest tuotti tulosta ja päiväkoti saa
huojennusta vesimaksuihin.
Kiitollisin mielin saamme luovuttaa tämän hankkeen täyden vastuun ELCIN kirkolle ja sen seurakunnille.
Olemme luottavaisella mielellä sillä ELCINin lapsityö on Widhoekin seurakunnissa osaavissa käsissä.
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