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Hankkeen kuvaus
La Vid Verdadera (= ”Todellinen Viinipuu”) on IELCO:n etelä-Bogotassa sijaitsevan,
20-vuotta sitten lähetyspisteenä aloitetun Yksin uskosta -seurakunnan tärkein diakoniaprojekti. Sen tavoitteena on kehittää ohjelmia, joilla huumeisiin sortumis- ja jengielämään ajautumisriskissä elävät nuoret saadaan pois kaduilta. Lisäksi halutaan tukea etenkin yksinhuoltajaperheitä ja vammaisia kamppailemaan köyhyyttä vastaan. Tavoitteena
on kehittää La Vid Verdaderasta itsekannattava teoreettis-käytännöllinen koulutuskeskus.
Suomen Lähetysseuran tuki on projektin alkuvaiheessa ollut tärkeä.

Hankkeen toiminnot raportointiaikana
Kuluneen raportointikauden aikana projektin säännöt virallistettiin ja lasten oppilasluettelot saatettiin ajan tasalle. Koulutusta järjestettiin mm. käsitöissä, nahkatuotteiden teossa,
tietokoneen käytössä, musiikissa, vapaa-aikatoiminnassa, urheilussa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä tarjottiin psykologisesta tukea. Lisäksi järjestettiin kokemustenvaihtopäivä teini-ikäisten ja heidän äitiensä kanssa Caracolí -projektin puitteissa. Mukana oli
myös Yksin uskosta-seurakunnan naisia ja muutamia työtämme tukevien tahojen edustajia. Jatkossa tarkempia kuulumisia eri työmuodoista.
Päiväkodissa tarjotaan kokonaisvaltaista
hoitoa, pedagogista tukea ja ruokaa 2-5
vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on 22 lasta perheistä, joiden vanhemmat elättävät
itsensä katumyyjinä tai satunnaistöillä.
Näillä perheillä ei ole varaa maksaa normaalien päiväkotien kausimaksuja eikä
paikkaa mihin jättää lapset siksi ajaksi,
kun vanhemmat ovat töissä. Päiväkodilla
on ollut vaikeuksia saada lupa-asiansa
kuntoon lattian vaihdon takia. Paloturvallisuuslupa on kuitenkin jo saatu.

Kuulovaikeuksista kärsiville järjestettyyn käsityöpetukseen on raportointiaikana osallistunut 10 nuorta ja 15
kotiäitiä. Pitkämatkalaisilla oli vaikeuksia saada matkarahat kokoon, mutta
osallistuneista 25 % pystyy nyt myymään omien kättensä töitä (mm. reppuja, vöitä, korvakoruja jne.). Etenkin kotiäideille on tärkeää voida tehdä ansiotyötä kotona, sillä he voivat samalla
myös huolehtia itse lapsistaan.
(Käsityökurssin tuotteita myynnissä.)
Nahkatöiden kurssilla opiskeltiin tekemään mm. avaimenperiä, kelloja, meikkipusseja ja
kännykkäkoteloita. Tälle kurssille osallistui 12 kuulevaa ja 18 kuulovammaista henkilöä.
12,5 % osallistuneista myy nyt tuotteitaan. Materiaalien hankinta on kuitenkin vaikeaa ja
nahka kallista, joten osa jätti kurssin kesken.
Kursseille osallistuminen muuttaa ihmisten elämää. Eräskin kuulovammainen nuori nainen kertoo: ”Unelmani on päästä yliopistoon ja tulla päteväksi ammattilaiseksi. Siksi
opiskelen täällä Vid Verdaderassa tekemään käsitöitä ja myyn niitä”. Tämä nuori on
erittäin aktiivinen ja on oppinut jo monia taitoja. Denis Bermúdez, 3 lapsen yh-äiti on
hyvä esimerkki siitä, kuinka perheenä voi työskennellä kotoa käsin. Hänen kuulovammainen Samir poikansa toteaa: ”Haluaisin isona omistaa ison käsityöliikkeen, tehdä paljon reppuja, matkustaa ja myydá tuotteitani. Haluan auttaa äitiäni.”

(Keskittynyttä työskentelyä nahkatyö- ja tietokonekursseilla)
Tietokonekursseilla lapset, nuoret ja äidit, joilla ei ole aiemmin ole ollut mahdollisuutta
opetella tietokoneen käyttöä ovat opiskelleen perusohjelmia kuten Word, Excel ja PowerPoint. Valitettavasti käytössä
olleet koneet ovat luvattoman hitaita eikä koneita riitä kaikille (10 koneesta vain 6 toimii jotenkuten).
Motivaatio on kuitenkin ollut korkealla ja kurssin 15 nuorta ja 5 yksinhuoltajaäitiä ovat opiskelleet ahkerasti.
Musiikkikurssille osallistui 12 lasta
ja 10 teini-ikäistä Vid Verdaderasta

ja 7 lasta Yksin uskosta -seurakunnasta. Kurssilla opetettiin musiikin perusteita ja harjoiteltiin mm. Kosketinsoittimien, kitaran, rumpujen, basson ja poikkihuilun soittoa sekä
laulutekniikkaa. Soittimia on liian vähän ryhmän kokoon nähden, mutta onneksi kirkon
diakoniatyö auttoi tilannetta hieman hankkimalla sähköbasson. Kurssin tuloksena on
syntynyt musiikkiryhmä, jossa soittaa myös kaksi erityislasta. Musiikkiryhmä säestää ja
esiintyy toisinaan Yksin uskosta -seurakunnan tilaisuuksissa.
Vapaa-aikatoiminta ja urheilu ovat tärkeitä virkistumisen ja oppimisen kannalta. Samalla järjestetään työpajoja
yhdessä eritavoin vammautuneiden
nuorten kanssa suvaitsevaisuuden lisäämiseksi. Vaikeutena on ollut saada
luvat ja sopimukset ajan tasalle paikallishallinnon kanssa. Vapaaaikatoiminta ja Urheilu Instituutin
kanssa saatiin kuitenkin jo sopimus
tehdyksi. Kuvassa vapaa-aikatoiminnan
työpaja lähipuistossa.
Kristillisen kasvatuksen tarkoituksena
on evankelioida osallistujia ja heidän
perheenjäseniään luterilaisesta opista
sekä antaa hengellistä tukea ja sielunhoitoa. Aamuhartaus siirrettiin vähän
myöhemmäksi pitkämatkalaisten saapumisen varmistamiseksi. Yhteistyö
Yksin uskosta -seurakunnan kanssa
on syventynyt ja ihmisiä kutsutaan ja
rohkaistaan osallistumaan seurakunnan jumalanpalveluksiin. Tärkeä
saavutus on myös se, että nyt kuulovammaisille on saatu järjestetyksi viittomakielinen tulkkaus raamattuopetuksiin (ks. kuva). Etenkin alueen äideillä on paljon hengellisen tuen tarvetta.
Psykologista tukea annetaan sekä yksilöille että ryhmämuotoisesti perheille. Perhetyössä
vaikeutena oli ryhmän suuri koko: yksittäisten perheiden ongelmiin paneutuminen oli
vaikeaa. Onneksi avuksi saatiin huhtikuusta alkaen ammattipsykologi Kokonaisvaltaisen
Terveyden ohjelmasta. Psykologin neuvojen lisäksi tarjotaan myös AIDS-valistusta.
Ruokalamme tarjoaa lauantaisin terveellisen lounaan lapsille, nuorille ja äideille, jotka
osallistuvat kursseille. Raportointikautena olemme tarjoilleet n. 1440 lounasta.

(Psykologin neuvot kiinnostavat perheellisiä ja lauantailounas maistuu.)

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana

Kuten edeltävistä konkreettisista osallistujamääristäkin käy ilmi on toiminnallemme ollut
kysyntää. Osallistujien motivaatio eri toimintamuodoissa on ollut hyvä. Iloitsemme myös
kuulovammaisten ja kuulevien kasvaneesta vuorovaikutuksesta. Uuden oppiminen merkitsee monille elämänlaadun paranemista. Etenkin käsityökursseilla ovat osallistujat paneutuneet antaumuksella tekemiseensä sekä etsineet ansiokkaasti markkinointitahoja
tuotteidensa myymiseen. Nuorten musiikkiryhmän syntyminen ja Yksin uskosta seurakunnan naisten osallistumisaktiivisuuden lisääntyminen ovat nekin suuria kiitosaiheita.
Muita huomioita/viestit työn tukijoille
Toistaiseksi kirkomme diakoniaosasto on tukenut vammaisia lapsia maksamalla 50 %
heidän tarvitsemistaan käsityömateriaaleista. Pohdimme, toimisiko jatkossa paremmin
maksaa ensimmäiset materiaalit kokonaan ja sitten olettaa, että tuotteiden myynnistä kertyneillä varoilla voi hankkia uusia materiaaleja. Lisäksi meidän täytyy pohtia uusia
myyntikanavia tuotteille.
Pyydämme esirukoustukeanne kaikille La Vid Verdaderan eri työmuotoihin osallistuville
lapsille, nuorille ja aikuisille sekä kouluttajille ja muille vastuunkantajille. Suokoon Jumala, että opittujen tietojen ja taitojen lisäksi myös ihmisten usko vahvistuisi tämän monipuolisen työn tuloksena.

