
 

 
 
 

AAVIKON RUUSU, (Nouadhibou)                              
MUISTIO vuodelta 2016 
 
HENKILÖKUNTA 
Johto: Helena ja Alberto 
Koordinaattori: Ousmane 
Avustajat: Ablaye, Oumou El Kheiry, Zawditou, Maman, Khady, Princess, 
Fatimetou, Ibrahim, Mohamed 
Toiminta-avustajat: Aischa, Aminata, Fatou 
Opettajat: Kebe, Mangane, Sy 
Vapaaehtoiset: Claudia, Alida, Pino Pérsida, Pablo, Ana, Pepe Sánchez, Erik, 
Héctor, Jose, Ismael, Mateo, Saulo, Ester, Loida, Ylenia, Dorcas, Leena, 
Hortensia. 
 
Toimintalinjamme on pysynyt samana kuin vuonna 2015. 
 
PERHEIDEN ARVIOINTI JA PERHEISTÄ HUOLEHTIMINEN: 
Rekisteröityjä perheitä on 560, joista 278 saa jatkuvaa huolenpitoa vuoden 
aikana (perheessä keskimäärin 8 perheenjäsentä). 
Kuukausittain toimitamme elintarvikkeita 52 perheelle pysyvästi ja 73:lle 
tarpeen mukaan. 
Muu avustaminen: sairaalakäyntimaksuja, koulu- ja lääkemaksuja jne. 
Toteutuneet käynnit koteihin: 35-40 perhettä kuukaudessa, Aavikon Ruusun 
vastaanottokeskuksessa käy lisäksi noin 250 perhettä kuukaudessa. 
Lääkärissäkäynnit: keskimäärin 80 kpl kuukaudessa (Alberto, Claudia, José ja 
Ana hoitivat). 
Sairaanhoitajan tehtävät hoiti Leena. 
 
 
 



MIKROLAINAT 
 
Vuoden 2016 :aikana 73 naista maksoi lainaansa takaisin. Samana vuonna 
annoimme 21 uutta lainaa ja 17 naista sai maksettua lainansa. Vuonna 2017 73 
naista jatkaa lainansa maksamista. 
 
RAVINTO: 
Keskimäärin 90-100 ruoka-annosta kuukaudessa.  
Äidinmaitoa 13 vauvalle 9 kk ajan ja lisäksi tarpeen mukaan joillekin vauvoille, 
jotka sitä tarvitsevat.  
Aliravituille lapsille toimitettiin 6 laatikkoa (noin 600 kpl) kaloripitoista 
ravintoa. 
Heinäkuussa jaettiin noin 400 lapselle kaloripitoinen aamiainen Las 
Palmaslaisen vapaaehtoisjoukon toimesta. 
 
MUUTA: 
Vaatteita 800 lapselle, silmälasit 3 lapselle. Tutkimme näön ja jos ei ole varoja, 
kustannamme lasit. Jokainen yhteydenotto vastaanotoillemme tai koulun 
kautta, tekee mahdolliseksi tutkia onko lapsilla muita sairauksia. 
Kaikki lapset,  jotka käyvät sosiaali- tai lääkärivastaanotoillamme, saavat lelun, 
jugurttia ja aina karamellejä. 
 
KOULUTUS: 
1. Ilmaista tukiopetusta ala-asteella 355 lapselle 3 lukukauden ajan. 
2. Maksamme yksityiskoulun kuukausimaksut 27 lapselle, jotka eivät voi eri 
syistä käydä yleistä koulua.  
3. Koulumateriaalit 450 lapselle. Luokasta riippuen 2-8 kpl 200 sivuista vihkoa, 
geometrian tarvikkeet : viivoitin, kulmaviivain ja harppi, punainen ja sininen 
kuulakärkikynä, lyijykynä, kumi, teroitin,  liitutaulu ja vihkonpäällinen.  
 
4. Kaksi käsienhoito/jalkojenhoitokurssia, joissa 6 naista kummassakin. Kaikki 
naiset saivat diplominsa ja lahjan (meikkilaukku ensimmäisellä kurssilla ja 
voide seuraavalla).  Kurssien kesto 2 päivää (lauantai ja sunnuntai).  Osa 
materiaaleista ostettiin ja loput tuli lahjoituksina. Opettajana Hortensia. 
 



5. Mikrolainakurssi (4 viikonloppua) 9 naiselle. Opettajina olivat koulun 
johtajat. Käsitellyt aiheet: markkinasuunnittelun peruskoulutus,  neuvoja rahan 
käsittelyyn, aakkosten perusteet. 
 
6. Espanjan intensiivikurssi. Kesto 6 päivää ja osallistujia 56 oppilasta. 
Opettajina ryhmä espanjalaisia vapaaehtoisia. Osallistujille jaettiin 
kuulakärkikynät ja vihkot. Kurssin päättyessä jaettiin diplomit ja järjestettiin 
juhlat. 
 
7. Lastentarhatoiminta: vapaaehtoisryhmän voimin  
a) jaettiin aamiainen 4 lastentarhassa (muroja ja maitoa). 
b) Leikin ohjaus (lauluja, pelejä, tanssia …) 170 lapselle yhdessä lastentarhassa 
kuuden päivän ajan. Kaikille lapsille annettiin mehua ja keksejä joka aamu. 
c) Askartelu (muovailuvaha, sormimaalaus, sivellinmaalaus) 190 lapselle 4 
lastentarhassa 4 päivän ajan. Lopussa jaettiin tikkukaramellejä. 
 
8. Terveydenhoitokurssit: 
 * Noadhiboun lääninsairaalassa:  
- Huhtikuussa röntgenkurssi 5 päivää.  Vetäjänä klinikan röntgenlääkäri tri 
Claudia Fernandez. 
- Joulukuussa aavikolla vallitsevien tautien kurssi: astma, sokeritauti; sairaudet, 
jotka johtuvat siitä, ettei lääkkeitä osata käyttää oikein, käsien pesun tärkeys, 
vastustuskyky bakteereille.  Tri Ana Aldea, Farmakologian klinikka. 
* Tarhilin terveyskeskuksessa: Aavikolla vallitsevien tautien kurssi: astma, 
sokeritauti, käsien      pesun tärkeys, vastustuskyky bakteereille , tuberkuloosin 
vastustuskyky. Tri Ana Aldea. 
* DRASSin vastaaottokeskus (Sosiaali- ja terveydenhoidon aluejohto): Astma 
ja sokeritauti. Tri Ana Aldea. 
 
9. Saippuanteon kurssi: 
- Aavikon Ruusun henkilökunta 
- Aavikon Ruusun koulussa yhteistyössä AFEESin  kanssa. 
- Nouadhiboun lääninsairaalassa  
- Naisten osuuskunnassa 
- Tarhilin sairaalassa 
 



10. Palstanviljelykurssi: vetäjänä  Pablo Montesdeoca. 9 oppilasta osallistui. 
Teoriatunnit ja käytännön harjoittelu ryhmässä ja yksittäin 6 viikon ajan. 
 
11. Suuhygienian kurssi. Vetäjinä paikallinen hammaslääkäri, tri Fall, tri 
Alberto Barrio ja tri Ana Aldea. AFEESin järjestämä yhteistyössä Aavikon 
Ruusun kanssa. Osallistujia noin 300.  
 
AVUSTANEET PAIKALLISET ORGANISAATIOT: 
 
Lastentarhat: Plage Plaisible, Adama Doumbia. 
Stop Diabète: 2 kertaa kuukaudessa on lääkärin vastaanotto 
Sokeritautiyhdistyksen tiloissa Nouadiboussa.  
Guardia Civil: lahjoitti lääkkeitä ja vaatteita.  
Guardia Civilin yksittäiset henkilöt antoivat ruoka-apua. 
 
HALLINNOLLISET VIERAILUT: Hakem, Drass, Wali 
KOULUTUS: Bagdad3 -koulu ja Awaynan koulu 
PAIKALLISET OSUUSKUNNAT: useita 


