AAVIKON RUUSU

TOIMINTAKERTOMUS v. 2017

Nouadhibou, Mauritania
Vakituinen henkilökunta:
Ousmane, Ablaye, Brahim, Mohamed, Sidi, Kebe, Mangane, Sy, Maman,
Ami, Oumou-el Kheiry, Lala, Khadi ja Zawdiatou
Hawa, Princes, Meimouna
Vakituiset vapaaehtoiset: Helena ja Alberto
Tilapäiset vapaaehtoiset: Satu, Ilkka, Rosalia, Alejandra, Pepe, Persi, Dorcas,
Esther, Isabel, Ester Hernández, Ismael, José, Adrian, Arraiz, Héctor, Rosa,
Sixto, Alida, Carmen, Patricia, Ritva, Juhani.
PERHEAPU
Joitakin esimerkkejä työstämme perheiden parissa vuonna 2017:
3200 perhettä kävi vastaanotollamme; heistä 750 on rekisteröity.
320 perhettä saa jatkuvaa apua ja teimme 160 kotikäyntiä.
Jaoimme 1000 ruoka-annosta gofiota, maitoa, riisiä, linssejä ym. ja 450 kg
äidinmaitovastiketta.
Álida Monzónin avulla ja Cornelius Vroijlik-yhtiön lahjoittamana:
- 2500 kg kalaa,
- vaatteita 870 lapselle,
- 180 lasta ilahdutettiin leluilla,
- vaippoja 82 pakettia aikuisille .
Kustannettiin 15 silmälasit.
Rakensimme 4 perheelle vaatimattomat asunnot.
Kaivettiin 2 likakaivoa ja yhden perheen asunnolle vedettiin vesijohto.
Kaikkina päivinä jaettiin hedelmiä vastaanotolla käyneille lapsille.
Autoimme 10 naista löytämään työpaikan.
Muu apu: sähkö- ja vesilaskuja ja joidenkin perheiden hautajaiskulujen
maksuja.

Parantaaksemme perheitä koskevaa rekisteröintiä ja seurantaa eräs
vapaaehtoinen laati henkilötietokannan, mikä mahdollistaa tiedon
rekisteröinnin ja käsittelyn järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Tähän asti kaikki
rekisterit ovat olleet käsin tehty korteille.
KOULUPROJEKTI
Tukiopetusta 350 koululaiselle (7-16 v), jotka käyvät julkista koulua, mutta joilla
on oppimisvaikeuksia ja jotka ovat vaarassa joutua erotetuiksi tai luopumaan
opinnoista. Tukiopetus järjestettiin viikonloppuisin kolmen lukukauden ajan
(jokainen 12 viikkoa).
Kurssin suorittamisen motivaatioksi ja kannustimeksi sekä ponnistuksen
palkkioksi Aavikon Ruusu lahjoitti koulun päättyessä toukokuussa kengät
ensimmäisestä
neljänteen
luokkalaisille
ja
kansiot
viidesja
kuudesluokkalaisille.
Luku- ja kirjoitustaidon kurssi:
Nuoret työntekijät: 3 kuukautta kestävä luku- ja kirjoitustaidon kurssi 9
nuorelle (14-18 v), puusepän opissa olevalle, joilla ei ole koskaan ollut
mahdollisuutta käydä koulua. Kurssin päätteeksi annettiin jokaiselle
vaatepaketti.
Naiset: Loka-, marras- ja joulukuun aikana järjestettiin 32 naiselle luku- ja
kirjoitustaidon kurssi. Kaikille lahjoitettiin materiaali (kirja ja vihko) ja joillekin
maksettiin kuljetus kurssipaikalle.
Yksityiskoulut:
Aavikon Ruusu kustansi 34 oppilaalle yksityiskoulun kulut lastentarhasta
yläasteelle. Yksityiskoulun maksamisen syyt ovat moninaiset: oikeudelliset,
terveydelliset, iästä johtuvat ym. Henkilöt eivät voi käydä yleistä koulua,
jääden siten täysin yleisen koulutuksen ulkopuolelle. He kaikki kuuluvat
köyhiin perheisiin. Tähän apuun sisältyy kuljetus ja koulumateriaali.
Maksoimme lastentarhan (120 lasta 2-6 v) huoneiston vuokran, mikä pelasti
sen sulkemiselta
Jaoimme varvastossut jokaiselle lapselle ja 80 leikkikalua.
Kesällä oli kuuden päivän ajan espanjan opintoja 52 oppilaalle.
Lastentarhassa järjestettiin 270 lapselle ohjelmaa, leikkejä ja askartelua.

Puusepän työpaja 9 oppilaalle.
Koulun ja lastentarhan maalaus.
Ilkka Mäkinen, Tuusulan yläasteen rehtori, toteutti opettajakunnan kanssa
koulutuksen, joka auttoi parantamaan koulutussuunnitelmaa, motivoiden
toteuttamaan oppilaiden yksilöllisempää seurantaa ja siten parantamaan
opintomenestystä.
Koko vuoden aikana jaettiin koulumateriaalia noin 500 lapselle ja nuorelle.
TERVEYSPROJEKTI
620 perhettä kävi lääkärin vastaanotolla.
37 naiselle järjestettiin perushygieniakurssi koulussa.
Terveydenhoidon ja perushygienian kurssille osallistui 60 oppilasta viikon
ajan. Kurssi jakautui kahteen kategoriaan ja ne järjestettiin kahdessa eri
paikassa.
1.
Terveydenhoidon
ammattilaiset:
Tarhilin
terveyskeskuksen
hoitohenkilökunnan ammattitaidon parantamiseksi
2. Ei ammattitaitoinen henkilöstö: tarkoituksena muodostaa Aavikon Ruusun
vastaanotolle ryhmä avustajia, jotka vaikkakin vailla ammatillista akateemista
koulutusta, mutta joilla on riittävät tiedot terveydenhoidosta ja yleisimpien
sairauksien tunnistamisesta (kuten sokeritauti, korkea verenpaine jne.) .
Vapaaehtoislääkärimme avusti viikoittain Tarhilin sairaalassa tehden
yhteistyötä terveyskeskuksen vastaavan lääkärin kanssa .
Vapaaehtoiset maalasivat ja koristivat sairaalan kaksi lastenosaston aulaa.
Määräajoin lahjoitettiin sairaalalle lääkkeitä ja ruokaa.
Eri vapaaehtoisten yhteistyön avulla luotiin lääkeluettelo vastaanotolla
olevista lääkkeistä.
Eräs vapaaehtoinen loi tietokannan, josta käy ilmi jokaisen lääkkeen
tarkemmat tiedot.
Aavikon Ruusulla oli tiivis ja säännöllinen yhteistyö julkisten laitosten kuten
DRASS (terveysministeriö) ja aluesairaalan kanssa, kuten myös päivittäinen
yhteistyö Tarhilin sairaalan johtavan lääkärin tri Teisin kanssa.

YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA
Yhteistyössä Elwataniya Confiture-osuuskunnan kanssa järjestimme
marmelaadin maistelu- tilaisuuden Kulttuurikeskus Alianza Francesassa.
Tilaisuuteen otti osaa maan viranomaisia, Espanjan Guardia Civil, konsulaatin
henkilökuntaa ja muita paikallisia mauritanialaisia.
AIDSin kansainvälisenä päivänä avustimme Foumel Kleita-osuuskuntaa
kongressin järjestämisessä.
Littihad We Teghadhoum-osuuskunta osallistui 2500 kilon kalaerän
jakamiseen. Lisäksi, kyseisen osuuskunnan puheenjohtaja auttaa
Aavikonruusua löytämään tarvitsevia, hätääkärsiviä perheitä.
Aavikon Ruusun kouluprojekti toteutetaan yhteistyössä A.F.E.E.S.:n
(paikallinen hyväntekeväisyysjärjestö) kanssa.
He ovat myös vastuussa
Aavikon Ruusun koulutusohjelmasta.
Espanjan Guardia Civil teki hyväntekeväisyyskalenterin, missä esitellään niin
Guardia Civilin työtä Mauritaniassa kuin Aavikon Ruusun eri työmuotoja.
Lisäksi haluamme antaa tunnustusta
Guardia Civilille ei pelkästään
laitoksena vaan myös sen yksityisille henkilöille heidän yhteistyöstään eri
tavoin.
Työskentelymme on mahdollista kaikkien siihen eri tavoin osallistuneiden
ansiosta,
yhdistystä tukemalla, avokätisesti lahjoittamalla, toimimalla
vapaaehtoisena sekä antamalla henkistä ja hengellistä tukea.
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