Tammikuu 2020

Vuonna 2019 apua annettiin 14 maan köyhille; Keniaan, Albaniaan, Israeliin, Kreikkaan,
Irakiin, Intiaan, Tansaniaan, Libanoniin, Venezuelaan, Venäjälle, Pohjois-Koreaan,
Tadzhikistaniin, Haitiin ja Suomeen. Jokainen lasti saatiin aikataulussa perille.
Tärkein kriteeri avustuskohteen valinnassa on edelleen luotettava kontakti.
Kiitos kun olet ollut mukana auttamassa. Voit olla varma, että antaessasi saat tulevina
kuukausina olla rukousvastaus monille.
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PITKÄJÄNTEINEN TYÖ KENIASSA
TUO TULOSTA
Jo reilusti yli 10 v. ajan avustuskohteena on
ollut Oasis-klinikan vakavasti sairaat. Kenian
rannikolla Mtwapan kaupungissa sijaitsevalla
klinikalla autetaan niitä, joilla ei ole mahdollisuutta saada apua muualta. Kiinteä osa klinikan työtä lääkeavun ja hoidon lisäksi on
henkinen ja hengellinen tuki. RN- järjestö
on mukana auttamassa kustantamalla klinikan lääke -ja ruokaostoja. Tuki ei rajoitu vaan
klinikalla annettavaan apuun, vaan viikottain
työntekijät vierailevat lähikylissä etsien vakavasti sairastuneita.
Lastentautien erikoislääkäri ja tutkija
Marianne Eronen vieraili marraskuussa
2019 Oasis-klinikalla. Näin hän raportoi:
Ensivaikutelmani klinikasta oli positiivinen.
Poliklinikalle hakeutuvat potilaat otettiin iästä
riippumatta tutkimuksiin. He saivat lääkkeitä
kotiin ja reseptin, tarvittaessa otettiin laboratoriotutkimuksia. HIV-poliklinikka toimi hyvin.
Hoitotoimenpiteet olivat eettisesti oikein
tehtyjä, röntgenlaitteet hyvätasoisia samoin
laboratoriotekniikka.

Marianne Eronen klinikan ylihoitaja ja tohtori
seuranaan.

Henkilökunnan positiivisuus ja antautuneisuus oli silmiinpistävää.Olin erityisen vaikuttunut HIV-hoidosta ja henkilökunnan ihmistä
auttavasta mielestä. Hoito oli täysin kansainvälisiä normeja noudattava lääkityksen ja seurannan suhteen.
Sairaala on kehittyvä, edistyksellinen sairaala, joka on kahden lähetystyöntekijän
ponnistusten tuottama. He tekevät edelleen
kaikkensa sairaalan hyväksi. Ulkopuolisia auttajia toki tarvitaan niin
konkreettisesti, henkisesti kuin
taloudellisestikin.

Evelynen äiti kuoli ja tyttö jäi
isoäidin hoiviin. Pian Evelyn
sairastui vakavasti, eikä hänen
uskottu selviävän. Oasis-klinikka
tuli apuun ja pikkutyttö parani.
Kuvassa Evelyn on jo kotona, missä
avunanto jatkuu. Sairaanhoitajan
tarkastuskäynneillä viedään koteihin
tarvitseville RN-ruokaa.

Nämä sisarukset jäivät orvoiksi 7-vuotiaina. Onneksi Oasis-klinikan työntekijät löysivät heidät, sillä
ilman lääkehoitoa he tuskin olisivat selvinneet. Heiveröiset tytöt ovat saaneet vuosia myös ruokaa
ja vaatteita. Loppu hyvin, kaikki hyvin!

Nämä lapset ovat eläviä todisteita siitä, kuinka Oasis-klinikalla autetaan
köyhää hädässä fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti, hengellisesti ja
taloudellisesti. Kiitos RN-tukijat!
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