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Iltapäiväkerho Uusi Toivo
pelastaa ihmishenkiä
Näistä ilmeistä päätellen Uuteen Toivoon
jääminen koulupäivän jälkeen ei ole vaikeaa,
saahan siellä leikkien lomassa RN-ruokaakin.

Faktaa:
Intia on maailman toiseksi väkirikkain maa, ihmisiä on 1,3 miljardia.
Siellä jopa 364 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä.
Puolet intialaisista on alle 25-vuotiaita.
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Iltapäiväkerho Uusi Toivo
pelastaa ihmishenkiä
Kodit ovat Kolkatan slummeissa vaatimattomia ja lapset viettävät aikaa koulun jälkeen
kaduilla, mutta nyt on ilmennyt uusi vakava
ongelma. Koululaisia häviää kotimatkalla,
heitä kidnapataan ihmiskaupan uhreiksi.
Monen lapsen koulunkäynti on loppunut
ja hätääntyneet vanhemmat ottavat heidät
mukaansa töihin. Onneksi iltapäiväkerho –
Uusi Toivo on avattu. Koulu on nyt auki iltaseitsemään asti, että vanhemmat voivat hakea
lapset kotiin. Iltapäivällä leikitään ja vietetään
aikaa yhdessä, sillä kotona ei ole leluja. Vanhemmilla ei useinkaan ole aikaa eikä voimia
pitkän työpäivän jälkeen huomioida lapsiaan.
Kerhossa opettajat antavat lapsille haleja ja
huomiota mitä jokainen lapsi tarvitsee. Tämä
on lapsille aivan uutta, ihmeellista ja ihanaa.
Koululounaan lisäksi RN-järjestö haluaa
jatkossa kustantaa iltapäiväruoankin, jotta
oppilaat voivat jäädä Uuteen Toivoon, jatkaa
koulunkäyntiä ja välttyä vaaroilta. Haluamme
antaa heille mahdollisuuden valoisaan tulevaisuuteen. Mitä heistä vielä tuleekaan! Siitä
kerromme muutaman vuoden päästä.

Köyhän intialaisen perheen
haasteet
Maaseudun köyhät perheet muuttavat kaupunkeihin paremman elämän toivossa, mutta
ajautuvat slummeihin, missä suurien kaupunkien asukkaista jopa 35% joutuu elämään.
Yleensä perhe asuu yhdessä huoneessa ilman
juoksevaa vettä, vessaa ja jääkaappia. Vain
muutamiin talouksiin tulee sähkö. Kodissa on
yksi sänky, ja lapset nukkuvatkin sängyn alla.
Olosuhteet ovat surkeat. Aikuisten työpäivät
venyvät pitkiksi, palkka on huono ja siksi
yleensä jo 5-vuotiaat lapset aloittavat työnteon hankkiakseen perheelle lisätuloja.

Samir ei juuri puhunut tullessaan Uuteen
Toivoon. Nykyisin hän jo hymyilee ja osallistuu
leikkeihin. Äidin tullessa hakemaan Samir on
itkien kieltäytynyt lähtemästä kotiin. Poika siis
viihtyy ja voi oikein hyvin.

Virallisesti Intiassa ala- ja yläasteen tulisi
olla ilmaista. Käytännössä koulut velottavat koulunkäynnistä, eikä slummien asukkailla ole mahdollisuutta lähettää lapsiaan
koulutielle. Näitä köyhimmistä köyhimpiä me
autamme. Yhteistyötahomme IndianChildren
-säätiö tarjoaa mahdollisuuden ilmaiseen
koulunkäyntiin. RN-järjestö kustantaa reilun
500 oppilaan koululounaan, jotta lapset saavat työteon sijaan tulla kouluun ja jaksavat
opiskella.

Työ intialaisten lasten hyväksi on yksi onnistuneimmista projekteistamme.
Kaikki lapset, illalla opiskelevat lapsityöläisetkin ovat innokkaita koululaisia.
He uskaltavat unelmoida ja ovat suureksi avuksi jo nyt perheelleen osatessaan lukea
ja kirjoittaa. Kylväessäsi Intia-projektiin kylvät hyvään maahan, joka tuottaa paljon
hedelmää. Kiitos lahjastasi tuleville kristityille vaikuttajille Intiassa.
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