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Tervehdys rehtorin kansliasta
Lämpöiset terveiset Keniasta kaikille Kisumun
kehitysvammaiskoulun ystäville! Kahden vuoden
ajan on taloa johtanut rehtori Richard Omondi.
Kokemusta erityisoppilaitoksista hänelle on
kertynyt kahdeksan vuotta. Nykyinen talo on
kuitenkin hänen mielestään paras. Opiskelijamäärä on kasvanut ja on tällä hetkellä 117.
Jonossa on myös halukkaita uusia tulijoita heti
kun paikkoja vapautuu.

Urheilua ja musiikkia
Koulun opiskelijat ovat viime vuoden
aikana osallistuneet erityisoppilaitosten välisiin urheilu- ja musiikkikilpailuihin, ja päässeet kansallisella
tasolla kärkeen. Jo bussimatka
kisapaikalle on elämys ja luo
yhteishenkeä. Kuvassa meneillään
tanssiharjoitus Kakamegassa
järjestettävään musiikkitapahtumaan.
Tapahtumat tuovat vaihtelua
luokkahuoneopetukseen.
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Katse tulevaisuuteen
Haasteena on erityisoppilaitoksesta
valmistuneen nuoren jatko työelämään.
Sopivia tehtäviä ei ole helppo löytää.
Rehtori Omondin haaveena on saada
Kisumuun työpajoja, joihin nuoret voisivat
sijoittua. Pajoissa voisi olla verstas- ja
käsityötoimintaa, maalausta ja korjausta,
maanviljelyä tai miksei vaikka hotelli.
Rehtorin katse tähyää koulun vieressä
olevalle tyhjälle tontille. Jospa joskus
Kisumussa on myös työpaikkoja
erityisoppilaitoksesta valmistuneille.
Suomalaisten tuki tarpeen
Ilman ystäviä Suomessa Kisumun kehitysvammaiskoululla ei olisi mahdollisuuksia toimia. Kenian valtio
maksaa opettajien palkat, mutta kaikki muu rahoitetaan avustuksilla. Rehtori Omondi haluaa erityisesti kiittää
kaikkia tukijoita. Suomalaiset opiskelijat ja vapaaehtoiset toivotetaan myös tervetulleiksi. Karkun
kansainvälisen linjan opiskelijat ovat olleet mukana työssä auttavina käsinä Keniaan kohdistuvan harjoittelunsa
aikana. Rehtori lähetti terveisiä mm. Vilma Vesamäelle, Lassi Vehmakselle ja Ville Orjalalle.

Istumatuolissa
Ensimmäinen tehtävä, jonka lapset opettelevat tullessaan kouluun,
on istuminen rauhassa. Silloin myös oppiminen on mahdollista,
kun keskitytään yhdessä opettajan johdolla uusiin tietoihin ja
taitoihin kunkin oman oppimiskyvyn mukaan.
Jeesus sanoi: ”Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on
suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa
luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.”
(Matt. 18:4-5)
Siunausta kesääsi ja tervetuloa evankeliumijuhlille Helsinkiin!
Ohjelma on nähtävissä osoitteessa: www.evankeliumijuhla.fi
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Keräyslupa 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja
diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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