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Koulutus - Avain parempaan tulevaisuuteen!

Kambiti



Työtä orpojen hy-
väksi yleisestä ah-
dingosta huolimat-
ta

Kambitin orpokodin pihamaasta on muodostunut tapaamispaikka alueen 
vähävaraisille, vammaisille ihmisille ja heidän tukijoilleen. Siellä on myös 
mahdollisuus saada osansa jaettavasta ruuasta tai vaatteista.
Yhdessä oleminen, huolten jakaminen ja kaikki muu mahdollinen vertaistuki 
on tärkeässä osassa.

Keniassa kuten myös Murangan 
Kambitissa korona ja siitä johtu-
va taloudellinen tilanne, vaikuttaa 
edelleen siihen, että heikompio-
saiset kärsivät vallitsevasta tilan-
teesta eniten. 
Koulut suljettiin koronan vuoksi 
heinäkuun 26 päivä, mutta avattiin 
uudestaan elokuun toinen päivä. 
Koulumaksujen aikatauluihin on 
tullut muutoksia, mistä johtuen 
Jane Kamau ei pystynyt mak-
samaan koulumaksuja heti. Tästä 
johtuen kaikki Kenafin tukemat 
lapset joutuivat lopettamaan 
koulunkäynnin kahdeksi viikoksi. 
Seed ry:n taloudellisen tuen 
lähdettyä elo- syyskuun vaihteessa 
Murangaan, Kenafin hallituksen 
jäsenet, John Kariuki ja David 
Kamau, kävivät maksamassa 
koulumaksut ja lapset pääsivät 
palaamaan takaisin kouluun. 

“Kouluruokailu on monen lapsen 
ainut kunnon päivittäinen ateria.”

Alueella on paljon kouluikäisiä 
lapsia, joiden perheessä on vain 
yksi huoltaja, joka yrittää saada 
toimeentuloa niin, että pystyisi 
elättämään itsensä ja lapset. Mo-
nesti tämä ei onnistu ja lapset on 
lähetettävä isoäidin tai naapurin 
huostaan. 
Kenafin lastenkodin koulumak-
sujen piirissä on kymmenen lasta 
ja samalla Kenafin tukee noin 
kymmenen muun lapsen kou-
luruokailua. Tämän tuen turvin 
lapset saavat koulussa kipeästi 
kaipaamansa yhden päivän ruoka-
annoksen.

Lahjoitukset Seed ry:n tukemaan 
Kambitin lastenkotityöhön voi 
osoittaa Seed ry:n tilille 
IBAN: FI82 5789 0620 0203 68, viite 
1203

Sivut 2-3 tekstit Tomi Hursti, kuvat 
David Kamau



Vammaistyön 
tuki tuonut 
apua paikallisille 
vammaisille
Kenafin lastenkodista on tullut 
alueen heikompiosaisten, vam-
maisten ja heidän huoltajiensa 
kohtauspaikka. 
Lastenkodissa nähdään muita 
ja keskustellaan yhdessä päivän 
puheenaiheista ja alueen tilan-
teesta. Kenafin tuen piirissä on 
noin 15 vammaista lasta ja heidän 
huoltajiaan. 
Kenafin hallitus pyrkii budjetoi-
maan Seed ry:n vammaistuen 
niin, että siitä pystytään antamaan 
ruoka-apua vammaisille ja heidän 
perheilleen kerran kuukaudessa. 
Kenafin omalle tontille rakennet-
tavan Disability Care Center 
keskuksen kaikki tarvittavat luvat 
ovat kunnossa, mutta taloudel-
linen tilanne tällä hetkellä ei anna 
mahdollisuutta aloittaa rakennus-
hanketta. 
John ja David ovat käyneet 
pyytämässä avustuksia useilta eri 
yrityksiltä, mutta valitettavasti 
mitään konkreettista tukea ei ole 

vielä tullut. Unelma elää kuitenkin 
ja yksittäisetkin onnistumiset aut-
tavat jaksamaan, kun näkee mitä 
hyvää niistä on seurauksena. 

John on onnistunut saamaan 
lahjoituksina aiemmin Kenafin 
vammaistuen piirissä oleville kaksi 
pyörätuolia ja nyt on tulossa kolme 
lisää. Yksi pyörätuoleista oli hiu-
kan huonossa kunnossa, mutta 
paikallisen “fundin” avustuksella 
sekin on kunnostettu ja valmiina 
käyttöön. 
Yksi pyörötuoleista on uusi. Sen 
John sai Nakurun alueen piis-
palta, Davis Gatualta.  
Janen pyörittäessä lastenkotia 
John ja David pyrkivät hoitamaan 
paljon käytännön asioita. He ovat 
saaneet avukseen Beth Njerin, 
lastenkodin entisen asukkaan, joka 
toimii nyt unelma-ammatissaan 
poliisina. 
Hallituksen jäsen Brian Wanjiku 
on saanut myös veljensä Dennis 
Mwangin mukaan auttamaan 
Kenafin hallitusta. 
Beth ja Dennis ovat mukana 
Kenafin Advisory Boardissa, 
eli avustavat hallitusta tarpeen 
mukaan ja miten pystyvät omien 
töittensä ohessa.

Lahjoitukset Seed ry:n tukeman 
Disability Care Center toimintaan 
voi osoittaa Seed ry:n tilille 
IBAN: FI82 5789 0620 0203 68, viite 
2121



Tuki ja lahjoitustili: 
FI82 5789 0620 0203 68 
Yala viite 2150
Muranga viite 1203
Uyoma viite 1465
Yleinen koulutustuki viite 1957

Koulutuksen, orpotyön ja yrittäjyyden kehittäminen Keniassa. Y-tunnus 25464733. Rekisterinumero 196.598.
Rahankeräyslupa (RA/2021/1098) ajalle 1.9.2021-31.8.2023.

TOIMITAMME LAHJOITUKSINA SAAMAMME VARAT LYHENTÄMÄTTÖMINÄ PROJEKTIKOHTEISIIN!
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Seed ry
Kuusistonlinnantie 1 D 24, 00900 
Helsinki
info(at)seed.fi, www.seed.fi
+358 44 97 67 564, julkaisut
www.facebook.com/SEEDry 

Pankkiyhteys: Osuuspankki, 
Ruoholahti:
Jäsenmaksutili: 
FI29 5789 0620 0143 38
Jäsenmaksuviite 1122 
(25€/vuosi)

Koulutuksen merkitys korostuu!
Koulutuksen merkitys on 
korostunut entisestään 
maailmanlaajuisen Covid19 
pandemian iskiessä pahimmin 
juuri kehittyvien maiden lapsien 
mahdollisuuteen opiskella.
Pandemian seurauksena on 
syntynyt valtava globaali 
koulutuskriisi.  Unesco 
(YK:n kasvatus-, tiede- ja 
kulttuurijärjestö), lastenjärjestö 
UNICEF, Maailmanpankki 
ja taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestö ECD julkaisivat 
kesäkuussa selvityksen, jonka 
mukaan edelleen 600 miljoonaa 
koululaista on poissa koulusta 
koronapandemian aiheuttamien 
koulujen sulkemisten vuoksi. 
Ratkaisu etäopetuksessa?
Etäopetus ei saavuta läheskään 
kaikkia – kolmannes maailman 
koululaisista jää etäopetuksen ulot-
tumattomiin.
Nettiyhteyksien, tarvittavien tie-
toteknisten välineiden, varojen ja 
sähkön puute estää monen lapsen 
ja nuoren etäkoulutuksen.

Tytöt vai pojat?
Tunnistamme tarpeen tyttöjen 
koulutuksen mahdollistamiseksi. 
Nykyinen tilanne on vaikuttanut 
heikentävästi myös poikien 
koulutukseen.
Pitkä tauko opetuksessa vuonna 
2020 johti osaltaan siihen, 
että esimerkiksi Kisiin alueella 
(Läntisessä Keniassa) noin 5.000 
poikaa jäi palaamatta kouluun 
opetuksen jälleen jatkuessa. 
Näin suuri määrä harhailevia, 
juurettomaksi kasvavia nuoria on 
hälyttävä tekijä yhteiskunnalle.
Olkaamme mahdollistajia!
Yksi suurin este 
kouluttautumisessa on köyhyys. 
Kenian lehdistössä on ollut 
toistuvasti tarinoita nuorista 
jotka tekevät kaikkensa 
päästäkseen kouluun. Eräs tyttö 
oli valmis myymään munuaisensa 
saadakseen rahat opiskeluun.
Seed ry:n unelmana on 
mahdollistaa niin monen nuoren ja 
lapsen koulutus kuin mahdollista!
Tukemme menee edelleen 
lyhentämättömänä perille!


