MALAWIN KUMMIT RY
T O I M I N T A K E R T O M U S vuodelta 2013
Kummitoiminta
Kummilasten lukumäärä vaihtelee. Sääntöjen mukaan mikäli lapsi lopettaa koulun
hän menettää kummin. Pääkaupungin alunperin 54:stä kummilapsesta kuusi ei ole
enää koulussa. Kolme on mennyt naimisiin, kaksi kuollut ja yksi muuten lopettanut
koulun käynnin. Jäljellä olevat 48 lasta saivat varat koulutarvikkeisiin, ‐koulu‐
pukuun ja kenkiin. Kanengo Aids Support organisaatiolle jätettiin palloja ja muita
leikkivälineitä lasten käyttöön.
Eräs pääkaupunkiseudun kummilapsi sai kummiltaan toivomansa uuden kotitalon.
Etelä‐ Malawista on 82 kummilasta. Aikaisemmin meni neljä koulutyttöä naimisiin
ja menetti kummin. Uudemmat kummitytöt näyttävät omaksuneen uuden
kulttuurin ja jatkavat koulunkäyntiä ja joitakin on jopa Secundary‐schoolissa.
Poika, jolta oli vuosia sitten amputoitu jalka sai itselleen kummin ja kummi maksoi
pojalle myöskin jalkaproteesin. Kaksi lapsiäitiä on saanut lapselleen kummin ja
kummimaksun turvin äidit aloittivat uudelleen koulunkäynnin. Etelän kummilapset
saivat isot viltit, Uff:n Malawiin toimittamia vaatteita, uudet koulupuvut, kengät ja
sukat. Kummimaksuista maksetaan secundary‐schoolilaisten koulumaksut.

Projektit
‐

Kouluruokailua jatkettiin Nanchirin kyläkoulussa

‐

Apuopettajille on maksettu pientä korvausta opettamisesta, koska kaikille
luokille ei ole koulutettua opettajaa

‐

Naisille pidettiin ompelukurssi Bangulan kylässä

‐

Kylään on rakennettu opettaja‐asunto kalenterituotoilla

‐

Porvoossa kerättiin Malawin Kummit ry:n hyväksi tavaraa ja niitä on myyty
kesälauantaisin syksyyn saakka ja sillä tuotolla on hankittu kontti
lähetettäväksi seuraavana syksynä Malawiin.

‐

Konttiin kerätään poljettavia ompelukoneita naisten osuuskuntaa varten ,
kankaita materiaaleiksi, maatalous‐ ja metallityökaluja, tietokoneita, satoja
koulureppuja ym. tarpeellista,

Vierailut ja tiedotus
Puheenjohtaja on vieraillut kouluissa, seurakunnissa ja eläkeläisryhmissä
kertomassa Malawista ja näyttämässä filmiä käynneistään.
Malawin Lontoon suurlähetystöstä vieraili Councellor Mufwa Munthali Porvoossa
tutustumassa Malawin kummit ry:n toimintaan. Hän selvittää asioita Malawin
suuntaan helpottaakseen toimintaa.
Kummit ja tukijat ovat saaneet kuuden viikon Malawin matkalta kahdeksan sähkö‐
postikirjettä ja muita kirjeitä tarpeen mukaan.
Paikallisissa lehdissä on kerrottu yhdistyksen toiminnasta ja saatu hyvää
julkisuutta.
Kotisivuja pidetään yllä ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista osoitteessa
www.malawinkummit.org

