TOIMINTAKERTOMUS
MALAWIN KUMMIT RY vuodelta 2010
Kummitoiminta
Kummilapsia oli vuoden loppuun mennessä 100. Kaikki kummilapset olivat saaneet
viltin, koulupuvun, vitamiineja, maissia tai rahaa. Puheenjohtaja osti satoja käytet‐
tyjä, mutta siistejä UFF:n keräämiä vaatteita kummilapsille. Suurin osa lapsista sai
kummeilta kirjeen ja valokuvan. Kummeista monet saivat kirjeen ja valokuvan
paluupostina. Kummitapaaminen pidettiin elokuun puolivälissä puheenjohtajan
kotona. Tilaisuudessa oli 32 kummia. Kummitapaamisessa puheenjohtaja kertoi
kevään matkasta Malawiin ja katsottiin uudet filmit matkalta.

Projektit
‐ Maissimylly Nanchirissa on ollut vuoden lähes toimetonna, koska kyläläisten
maissiviljelyä kohtasi totaalinen kato. Sadekausi alkoi normaalisti ja maissintaimet
kasvoivat hyvin, kunnes rankkasade huuhteli hiekkaisesta maasta kaikki taimet
mukaansa. Kyläläiset istuttivat heti uudet taimet, mutta puheenjohtajan siellä
ollessa oli jo näkyvissä tuleva nälänhätä. Sateet olivat loppuneet jo maaliskuussa ja
maissintaimet olivat alkaneet kuivua vedenpuutteesta. Tämä oli jo toinen
katovuosi eteläisessä Malawissa.
Hamarin alakoulu Porvoosta ryhtyi Nanchirin alakoulun kummikouluksi. Samoin
koulu otti myös kummipojan omakseen. Koululaiset keräsivät urheilukilpailujen
sponsoroinnin avulla varoja lähetettäväksi Nanchiriin. Kummipojan 150 € lisäksi
oppilaat lahjoittivat koulutarvikkeita varten 530 €. Näillä varoilla saatiin hankituksi
urheilu‐ ja leikkivälineitä, maailman kartat neljään luokkaan, terottimia, työvihkoja
ja kyniä 500 kappaletta sekä suunnitteilla olevaa kouluruokailua varten
keittovälineitä ja 163 teräslautasta.
Syksyllä lahjoitusten turvin voitiinkin aloittaa kouluruokailu 470 Nanchirin koulun
nälkiintyneelle oppilaalle. Vitamiinitarpeen parantamiseksi jauhettiin maissin
lisäksi puuroaineiksi soijapapuja ja maapähkinöitä.
Koulurakennuksen rakentaminen alkoi edellisvuoden lopulla. Maaliskuun vierailun
yhteydessä todettiin, että nälänhätä oli pitänyt apujoukot poissa ja koulurakennus
oli kaksi kuukautta myöhässä. Puheenjohtaja osti 60 säkkiä maissia koulunrakenta‐
jille. Päiväpalkaksi sovittiin pieni pesuvadillinen maissia. Kaksiluokkainen koulura‐
kennus valmistui syyskuun alussa ja näin pääsi lisää oppilaita puun alta kouluraken‐
nukseen. Koulurakennuksen kustannusarvio n 7000 € toteutui.
‐ Vision For All Finlandin kanssa on tehty yhteistyötä järjestämällä silmälasien pesu‐
ja kunnostustalkoot kolme kertaa puheenjohtajan kotona. VFA:n edustajat
vierailivat jo toisen kerran Malawissa ja n 1200 onnellista sai silmälasit tai
aurinkolasit.

Varainhankinta ja lahjoitukset
‐ Kummimaksuja on kertynyt 2010 yhteensä € 9452,10
‐ Koulurakennustuottoja tuli 330 € (3.962,18/2009), Koulupulpetteja myytiin netissä
1825,80 € jatkuen seuraavalle vuodelle. Kouluruokailuun saatiin lahjoituksia 2487,08 €
lajoituksista suurimmat 2x 600 € saatiin Malawissa käyneiltä silmälääkäriltä ja –
optikolta. Jäsenmaksuista tuli 160 €. Yleisavustuksina saatiin Kalevi Siveniltä jälleen
1000 €, ja yleisavustuksia ja muita pienempiä tuottoja ja lahjoituksia 490 €.

Yhteistyö ja tiedotus
‐ Porvoon Hamarin alakoulu jatkoi kummitoimintaa Nanchirin kyläkoulun hyväksi.
Oppilailta saatiin koulupulpetteihin 285 € ja kummipojalle 150 €. Puheenjohtaja
on käynyt viemässä terveiset ja näyttänyt filmejä kummikoululta.
‐ Vision For All`n kanssa suunniteltiin jälleen tulevan vuoden 2011 matkaa
Malawiin.
‐ Suomen kunniakonsuli Malawissa Outi Määttänen‐Bourge vieraili yhdistyksen
järjestämässä Malawi‐illassa Porvoossa tammikuulla .
Toiminnasta on tiedotettu antamalla lehtiin ja radioon haastatteluja. Kummit ja
muut tukijat ovat saaneet useita sähköposteja ja kirjeitä. Kotisivut on pidetty ajan‐
tasalla www.malawinkummit.org

