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Bethin tarina - unelmista totta!

Bethin molemmat vanhemmat
kuolivat, kun Beth oli alle kymmenen
vuotta. Perheessä oli neljä lasta ja Beth
oli perheen nuorimmainen. Lapset
asuivat yksin jonkin aikaa vanhempien
kuoltua. Elämä oli luonnollisesti hyvin
hankalaa ilman aikuisen tukea.
Jane Kamau asui samalla alueella.
Hän kuuli, että lapset naapurissa
olivat jääneet yksin ja meni käymään
heidän luonaan. Jane oli itsekin tuolloin hankalassa tilanteessa: hänellä
ei ollut säännöllistä työtä ja toimeentulo oli niukkaa. Nähtyään lapset hän
kuitenkin avasi heille kotinsa ovet ja
otti lapset luokseen asumaan.
Muutama vuosi myöhemmin kesällä
2009 kävimme Seed ry:n edustajina
ensimmäisen kerran Jane Kamaun
kodissa. Olimme viemässä kotiin
hätäapua. Tilanne oli epätoivoinen,
sillä alueella oli ollut neljän vuoden
kuivuus. Janen luona asui tuolloin
yhdeksän lasta. Kun saavuimme paikalle, vakuutuimme huutavasta avun
tarpeesta: asuinrakennus oli hyvin
pieni ja huonossa kunnossa ja lapset
olivat hiljaisia, väsyneitä ja nälkäisiä.
Jane oli valmistanut meille ja lapsille
lounaaksi perunaa ja arrow-juurta.
Söimme yhdessä ja ruokailun jälkeen
juttelimme lasten kanssa. Kyselimme
heidän tulevaisuudentoiveistaan. Kaikki sanoivat haluavansa kouluun. Kun
kysyimme, mitä he halusivat tehdä
koulun jälkeen, lapset eivät osanneet
kertoa haaveitaan, mutta Bethillä oli
selvä päämäärä: hän halusi tulla polii-

siksi. Sillä hetkellä se tuntui saavuttamattomalta unelmalta.
Päätimme vierailun jälkeen tukea
Jane Kamaun kotia säännöllisesti
nähtyämme tilanteen paikan päällä.
Aluksi tuki oli vain 50 € kuukaudessa,
mutta sen avulla Jane pystyi kohentaman kodin olosuhteita ja lapset
pystyivät jatkamaan koulun käyntiä.
Aikaa myöten kodin lapsille löydettiin
kummivanhempia ja koulutuskummeja. Tämä on mahdollistanut lasten
etenemisen yläaste- ja lukiotasoiseen
koulutukseen. Nämä kouluasteet ovat
paikallisille hyvin kalliita.
Beth kävi koulua ja sai päättötodistuksen. Hän oli hyvin ahkera, innokas
ja päämäärätietoinen oppilas. Hänen
päättöarvosanansa olivat hyvät ja
lisäksi Beth oli panostanut urheiluun.
Lapsuuden unelma poliisin ammatista
oli Bethin mielessä vieläkin.
Poliisiopistoon on Keniassa erittäin
vaikea päästä. Ammatti on haluttu ja
arvostettu. Kesäkuussa 2014 Beth
osallistui poliisiopiston pääsykokeisiin. Hän oli juoksutestissä paras kaikista. Bethin unelma täyttyi ja nyt hän
opiskelee poliisiksi.
Beth valmistuu keväällä 2016. Vierailimme kesällä 2015 Bethin luona

Orpokodin lapsia vuonna 2009 ensimmäisen kerran Murangassa vieraillessamme.
Beth kuvassa keskellä takarivissä

poliisikoulussa. Tapasimme pitkän,
hoikan ja aurinkoisesti hymyilevän
nuoren naisen. Hän kiitti lämpimästi
hänelle antamastamme avusta. Beth
halusi heti tapaamisen aluksi kuulla,
mitä kuuluu Janelle ja kodin lapsille.
Hän vakuutti myös aina muistavansa
Janen ja lastenkodin ja haluaa omasta
puolestaan auttaa, miten vain pystyy.

Myös Beth haluaa, että hyvä kiertää.
Ilman Seed ry:n tukea tämä ei olisi
koskaan ollut mahdollista. Yksi Janen
kodin tytöistä sanoi meille: ”Mama,
emme olisi ikinä uskoneet, että yksikään tämän kodin tytöistä pääsee
näin pitkälle.”

Vierailimme heinäkuussa tervehtimässä Bethiä poliisiopistolla Nairobissa. Beth (kolmas vasemmalta)

