Huhtikuu 2018

Uusia katukouluja Intiaan

Katukoulujen lisäksi sinun tukesi turvin RN-järjestö kustantaa kouluruokailua Kolkatassa,
Dhapassa ja Pakurissa. Päivittäin ruokitaan yhteensä reilut 600 lasta.

Uusia katukouluja Kolkataan

P

ienet lapset, 0-5 vuotiaat, ovat hyvin haavoittuvaisia. Ennen 18-ikävuottaan menehtyneistä lapsista yli 90 % kuolee alle viisi vuotiaina. Yksi YK:n maailmanlaajuisista tavoitteista on
vuoteen 2030 mennessä poistaa alle viisivuotiaiden
lasten estettävissä olevat kuolemat. Rokotukset ja
ruoka pelastaisi suuren osan köyhistä sairaista lapsista. Intiassa köyhimmistä köyhimmillä lapsilla ei
ole mahdollisuutta käydä koulua. Katukoulu keskellä omaa slummia on epävirallinen koulu, jossa
lapsille opetetaan lukemista, laskemista ja kirjoittamista. Vieraillessaan säännöllisesti slummialueella kristillisen koulun opettajien johdolla opitaan
myös pitämään itsensä puhtaana ja rukoilemaan.
IndianChildren-järjestö ylläpitää neljää katukoulua,
ns Baldawi-kouluja, joissa käy yhteensä 150 lasta.
Katukoulut ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi
sekä suosituiksi ja ne avaavat lapsille oven tavalliseen kouluun.

Lue miten apusi auttaa Intiassa.
Monika Severin IndianChildrenistä raportoi: Intian
vierailuni aikana oli mukava tavata koululaisia ja
paikallisia työntekijöitä. Sain mm tutustua pikku
Patriciaan ja seurata hänen koulupäiväänsä.

Haimme Patrician aamulla kouluun. Hän asuu Kolkatan slummissa paikassa, missä kukaan meistä
ei haluaisi asua. Kaivauduimme syvemmälle slummialueelle kapeita käytäviä pitkin, ympärillä likaisia sementtiseiniä, ei juoksevaa vettä. Kävelimme
varovasti väistellen jätekasoja etsiessämme oikeaa
ovea. Keskellä likaa ja sotkua näimme Patrician
puhtaassa koulupuvussaan, tukka kammattuna ja
silmät loistaen. Takana seisoi hänen äitinsä. Tämä
suurperheen äiti on yksinhuoltaja vailla koulutusta
ja ilman minkäänlaista mahdollisuutta saada lapsiansa koulutielle. Hänen kasvoistaan loisti ilo lähettäessään Patriciaa kouluun. Hän on ylpeä siitä,
että tytär oppii lukemaan ja kirjoittamaan. Äidistä
huokui myös turvallisuuden tunne, koska hän tietää lapsensa saavan ravitsevan koululounaan joka
päivä. Sinun tukesi Patrician kaltaisille lapsille merkitsee elämää. Tämän äidin koko olemuksesta huokui viesti: Kiitos, että teette kaiken tämän mahdolliseksi minun lapselleni.
Arpita on suloinen viisivuotias Kolkatan slummialueella asuva tyttö. Hänen isänsä on vakavasti
sairas ja on jo pitkään ollut työkyvytön. Äiti yrittää saada ruokarahaa kokoon viisihenkiselle perheelleen, mutta liian usein rahat ei riitä. Arpitan
tehtävä onkin kerjätä naapureilta syötävää. Arpita
alkoi käydä katukoulussa ja sen jälkeen hänen
vointinsa on parantunut kovasti, sillä hän saa opetuksen lomassa aamupalan ja lounaan joka päivä.
Sinä RN-tukija annoit tällekin tytölle uuden mahdollisuuden!

Gujaratissa, missä ei vielä ole katukoulua,
lapsille jaetaan maitoa

Suunnitteilla on lähikuukausina uuden katukoulun aloittaminen kahdessa eri Kolkatan slummissa. Ruokkikaa Nälkäiset lisää kuukausittaisen
tuen määrää, jotta yhä useampi köyhä lapsi saisi
katukoulussa mahdollisuuden syödä, oppia ja
leikkiä. Kiitos yhteistyöstäsi!
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