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Tervehdys
Hyvät ystävät.
Kirjoitamme teille täältä Suomesta, jossa nyt edelleen olemme koronapandemian vuoksi. Vuosiloman
vietettyämme olemme taas palanneet täysiaikaisesti työhön. Teemme sitä etänä ja olemme mukana Eteläisen
Afrikan luterilaisten kirkkojen yhteistyöjärjestön, LUCSAn hankkeiden edistämisessä täältä Suomesta käsin.
Itse olemme terveinä, seuraamme aktiivisesti Namibian ja eteläisen Afrikan tilannetta ja tilastoja, jotka
nousevat koko ajan.

Namibian koronatilanne
Namibiassa näytti pitkään siltä, ettei virus
lähtisikään leviämään. Mutta viime kuukausina on
tilanne muuttunut. Epidemia alkoi valitettavasti
levitä rannikkokaupungissa, Walvis Bayssä,
ilmeisesti rekkakuskien ja merimiesten sekä
maahan muualta palanneiden kautta. Lopulta se
levisi paikallisesti niin, ettei tartuntaketjuja enää
pystytty seuraamaan. Seuraavaksi alkoi olla
tartuntoja pääkaupungissa, Windhoekissa ja nyt
tilastot sitten näyttävät tältä. Terveysministeriön
mukaan tartuntatapauksia todetaan nyt koko
maassa keskimäärin 1000 kolmessa päivässä.
Vaikka Namibia johtaa tautitapausten tilastoja
Afrikan mantereella, on se myös kärjessä
Namibian terveys- ja sosiaaliministeriön päivitys 29.8.2020
testauksien määrässä. Niitä tehdään nyt noin 1160
päivässä (58610 kpl 29.8.20). Tiedossamme kuitenkin on, että esimerkiksi Ambomaalla on runsaasti enemmän
tartunnansaaneita kuin testauksia on ennätetty tehdä.
Huolestuttavaa myös, että Windhoekissa virus on tarttunut moniin
terveydenhoitoalan
työntekijöihin.
Kokoontumisja
liikkumisrajoituksia, kuten ulkonaliikkumiskielto yöaikaan (klo 2005) jouduttiin asettamaan uudelleen. Muitakin suojatoimia on
määrätty, esimerkiksi sakon uhalla pakollinen maskin käyttö
julkisilla paikoilla. Valtion koulujen lähiopetus sen sijaan jatkuu
vuoden loppuun. Vieressä Namibian terveysministeriön antamia
ohjeita. Ilon aihe on se, että 2817 henkilöä on jo rekisteröity
parantuneeksi.
Namibian liike-elämä luonnollisesti kärsii epidemiasta ja tuhannet
ovat menettäneet työpaikkansa. Turismia on yritetty elvyttää
sallimalla matkailijoiden tulo maahan. Heidän pitää osoittaa 72
tunnin sisällä otettu negatiivinen koronatestituloa lähtömaasta ja
sen jälkeen pysyä ensimmäisessä kohteessaan viikon ajan. Hieman
epätodennäköiseltä näyttää, että suuret turistivirrat näin lähtisivät
liikkeelle.
Odottelemme kuitenkin toiveikkaina, että tautihuippu menisi ohi ja
rajat avautuisivat. Reittilentoja Namibiaan ei vielä ole.
Muutos on mahdollista sinun tuellasi
Suomen Lähetysseuran lahjoitustili:
FI38 8000 1400 1611 30, viestiksi työntekijän nimi

ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi
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Kirkon avustus Erongon lääniin
Namibiaan on saatu ulkopuolista
avustusta jonkin verran, mutta
apua
koronan
uhreille
organisoidaan myös paikallisesti.
Päivin
entinen
työyhteisö,
Namibian evankelisluterilaisen
kirkon läntisen hiippakunnan
lähetyksen,
diakonian
ja
sosiaalipalvelujen yksikkö järjesti
laajan alueensa seurakunnissa
keräyksen. Pappien ja diakonien
avustuksella kerättiin suuri määrä
vaatteita, peittoja ja ruokatavaraa
lähetettäväksi eristyksissä olevan
Walvis Bayn asukkaille.

Kuljetus lähti Ongwedivan keskuksesta

Namibia Fish Consumption Promotion
Trust tarjosi lahjoituksena ilmaisen
kuljetuksen rekallaan. Piispa Veikko
Munyika siunasi lahjoitukset matkaan.
Noin 14 tonnia lahjoitustavaraa saatiin
perille jaettavaksi seurakunnan kautta
koronaepidemian vuoksi kärsiville.
Tavarat on jo jaettu tarvitseville, jotka
ottivat lahjat vastaan kiitollisin mielin.

Piispa Veikko Munyika ja rekkakuski

Lahjoituksia lastataan Ongwedivassa….

Muutos on mahdollista sinun tuellasi
Suomen Lähetysseuran lahjoitustili:
FI38 8000 1400 1611 30, viestiksi työntekijän nimi

ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi

... ja ne saapuivat perille Walvis Bayn seurakuntaan
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LUCSA:n terveisiä
Lomalta palattuamme meidät kohtasi suruviesti Etelä-Afrikasta.
LUCSA:n diakoniatiimin hiv/aids-koordinaattori Mnguni Njabulo
menehtyi sairaalassa 4.8.2020 saatuaan koronaviruksen. Opimme
tuntemaan hänet ystävällisenä ja valoisana ihmisenä. Hän teki hyvää
työtä tiimissä ja häntä jäi suremaan oma perhe sekä monet ystävät
ja työtoverit useassa maassa. Rauha hänen sielulleen!
Samalla koronapandemian todellisuus iski tajuntaamme.
Työtoverimme eteläisessä Afrikassa tekevät työtään jatkuvan riskin
alla. Koronan leviämisen vuoksi hankkeiden monet toiminnot
jouduttiin väliaikaisesti keskeyttämään. Sukupuolten tasa-arvon
kehittämiseen tähtäävä työ osoittautui entistä tärkeämmäksi. Tietoon on
tullut perheväkivallan nopea lisääntyminen. Uhreina ovat useimmiten
juuri naiset. Kirkkojen odotetaan ottavan tähän kantaa ja tähän juuri
LUCSA:n Gender Justice hankkeessa yritetään vaikuttaa.

RIP Mnguni Njabulo

Syyskuun alusta joitain toimintoja käynnistetään. Maiden välinen
matkustaminen ei ole mahdollista, mutta paikallisia tapaamisia ja
työpajoja voidaan tietyin rajoituksin järjestää. Videokokouksia on sen
sijaan pidetty niiden kirkkojen ja työntekijöiden kanssa, joilla on sellaiseen teknisiä valmiuksia,
internetyhteyksiä ja tietokoneita. LUCSA:n työntekijät tekevät koko ajan parhaansa saadakseen toiminnan
jatkumaan sekä pitääkseen yhteyden kirkkoihin rohkaisten ja jakaen heidän tilannettaan.
Liturgian ja jumalanpalveluselämän kehittämishanke saa uutta merkittävyyttä koronatilanteen vuoksi. Kirkot
ja paikalliset seurakunnat kehittävät uusia virtuaalisia jumalanpalvelusmetodeja, joita toivon mukaan päästään
yhteisesti tutkimaan ja niistä saatuja kokemuksia jakamaan.
Toivomme teille hyvää syksyä. Pysykäämme terveinä!
Lämpimin terveisin, tuestanne kiittäen,

Päivi ja Sakari Löytty
sakari.loytty@felm.org ja paivi.loytty@felm.org
Ps. Namibian ja Eteläisen Afrikan kuulumisia voit seurata myös FB-sivulta
https://www.facebook.com/slsetelaisesafrikas/?ref=bookmarks

Päivi Löytty, Diakoni,
Gender Justice- hankkeen
kehittämiskoordinaattori,
LUCSA
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Sakari Löytty, MuT,
musiikkityön - ja
jumalanpalveluselämän
asiantuntija, LUCSA
Kuva Tarja Hartikainen

Muutos on mahdollista sinun tuellasi
Suomen Lähetysseuran lahjoitustili:
FI38 8000 1400 1611 30, viestiksi työntekijän nimi

ulkomaankirje@suomenlahetysseura.fi

Maailman koronatilanne ja
pandemian uhrit.
Kotiväkivallan uhrit
Että me kaikki yhdessä
jaksaisimme säilyttää ja
ylläpitää toivoa.

