TOIMINTAKERTOMUS v. 2018
Vuosi 2018 sujui pääpiirteissään samoin kuin edellinenkin vuosi sisältäen
laadultaan ja määrältään samanlaista toimintaa. Vuonna 2018 korostui erityisesti
Aavikon
Ruusun
vahvistuneet
suhteet
Nouadhibouun,
ensiksi
kaupunginhallitukseen ja toiseksi DRENiin (Nouadhiboun alueen opetuksen
johtoon) erityisesti opetuksen valvontaa koskevissa asioissa.
Lisäksi vuonna
rakentamisen.

2018

toteutui

haaveemme:

aloitimme

koulun

Rakennus valmistuu pian ja silloin sadat lapset huono-osaisilta alueilta
voivat aloittaa opiskelun ja samalla myös tuntea olevansa jonkun arvoinen.

PERHEILLE ANNETTU APU
Noin 2500 perhettä kävi vastaanotollamme vuonna 2018.
Jaoimme
- 1300 annosta maitoa, viljaa, vihanneksia ja riisiä.
- 90 purkkia äidinmaitovastiketta.
- vaippoja 180 pakettia aikuisille
- 10 silmälasit
- vierailimme 200 perheen kodissa
- 11.000 kg kalaa
- rakensimme 4 vaatimatonta asuntoa
- vaatteita 500 lapselle.

Tarhilin, Chedeygatin, Haye Salemin, Daar Es Salaamin, Charm El
Cheikhin, Haye Madrid ja Aweynan alueilla suoritettiin varattomuustutkimus.

Edellä mainitun lisäksi maksoimme useita sähkö- ja vesilaskuja, lasten
kasteita ja hautajaiskuluja. Annoimme myös patjoja, huopia, mattoja,
kaasupulloja, pyyhkeitä ja paljon leluja.

Tällä hetkellä meillä on 724 rekisteröitynyttä perhettä, joista olemme
valinneet 140 perhettä jatkuvaan tehoruokintaan Aliravitsemusohjelman
mukaisesti sekä 100 muuta perhettä saa täydentävää ruoka-apua.

KOULUPROJEKTI
Kouluapu:
Samoin kuin aikaisemmin olemme järjestäneet 3 kolmen kuukauden
jaksoa
tukiopetusta 361 koululaiselle (6-16 v), jotka käyvät julkista koulua, mutta
joilla on oppimisvaikeuksia ja siksi ovat vaarassa joutua erotetuiksi koulusta tai
altistuvat houkutukselle
luopua opinnoista. Tukiopetus järjestettiin
viikonloppuisin.

Kurssin aloittamisen innostamiseksi ja motivoimiseksi sekä palkkioksi
kovasta yrityksestä Aavikon Ruusu antoi näille lapsille lahjan.
Kurssin päätteeksi juhlittiin järjestämällä jalkapallo-ottelu.
Kaikille lapsille lahjoitettiin opiskelua varten tarvittava koulumateriaali.

Luku- ja kirjoitustaidon kurssit:

Koko vuoden ajan lukuun ottamatta heinä-, elo- ja syyskuuta järjestettiin
22 naiselle luku- ja kirjoitustaidon kurssi.
Kaikille annettiin kirja, vihko ja kuulakynä ja heille järjestettiin kuljetus,
jotta voivat osallistua kurssille.
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Kurssin päätteeksi annettiin osallistujille ruokatarvikkeita (1 kg
maitojauhetta ja 1 kg viljaa) sekä henkilökohtainen lahja, joka oli tänä vuonna
kaulakoru.
Alfa ja Alfa+kurssit
Vuonna 2018 olemme aloittaneet Alfa-kurssin 20 nuorelle ja Alfa+kurssin
17 nuorelle ja siten on suoritettu ensimmäinen kolmen kuukauden jakso 18-19
oppikurssista.
Kyse on avustavista kursseista nuorille, jotka ovat käyneet koulua jossain
vaiheessa, mutta jättäneet sen kesken ja haluavat nyt jatkaa koulunkäyntiä.
Kaikille oppilaille annettiin kirja, vihko ja kynä.

Koulumaksut:
Vuoden 2018 aikana maksoimme yksityiskoulujen kuukausimaksut, kuten
myös kuljetuksen ja koulumateriaalin 40 oppilaalle. Syyt yksityiskoulun
käymiseen ovat erilaiset: oikeudelliset, terveydelliset, ikä mm. sekä muut esteet
opiskella julkisessa koulussa.

Lastentarha:
Autamme Tarhil 13 -lastentarhaa maksamalla huoneiston vuokran.
Tarhassa on 2-6 vuotiaita poikia ja tyttöjä 120.
Kesäkuussa jaoimme pehmolelun jokaiselle lapselle mielenkiinnon
lisäämiseksi. Toukokuussa jaoimme lyijykyniä, huopakyniä ja värillisiä
muovailuvahoja.
Joulukuussa lahjoitimme lastentarhalle 100 lelua.
Kahdelle muulle lastentarhalle olemme jakaneet 150 pehmolelua ja
väritysmateriaalia Adama Doumbian lastentarhalle ja noin 30 pehmolelua lisää
lastentarha École Nouvellelle.
Elokuussa maalattiin ja koristeltiin muraaleilla Nouadihboun ensimmäisen
julkisen lastentarhan, nimeltään L'Ghirane, seinät. Työssä auttoivat
vapaaehtoiset Las Palmasista Gran Canarialta.
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Muut koulutoiminnat:
Jaoimme koulumateriaalia Aavikon Ruusun rekisteröityjen perheiden
lapsille, joita oli noin 450.
Lapsille jaettiin myös laukkuja ja reppuja.
Kävimme puhumassa julkisten koulujen johtajille helpottaaksemme
joidenkin opiskelijoiden sisäänpääsyä ja pysymistä koulussa.

Nouadhiboun Opetusministeriön (DREN) ja Aavikon Ruusun välille on
muodostunut kiinteä yhteys ja Aavikon Ruusu luottaa saavansa apua DRENin
opetuksen valvonnalta.

UUSI KOULURAKENNUS
Maaliskuussa 2018 aloitettiin virallisesti Aavikon Ruusun koulun
rakentaminen Charm El Cheykhin alueella. Projekti on Espanjan kansalliskaartin,
Guardia Civilin, kalenterimyynnillä rahoittama. Rakennuksen on suunnitellut
arkkitehti Juan Santana Baez Kanarialta. Rakennuksen runko on jo noussut, se
käsittää 2 kerrosta 216 m2 kummassakin. Odotamme seuraavaksi ovien ja
ikkunoiden paikoilleen laittoa, loppusilausta ja kalusteita.

TERVEYSPROJEKTI:
- Vuonna 2018 suoritettiin 160 perheiden terveystarkastusta. Tri Albertoa
on avustanut Tri Angel Sierra, Las Palmasin yliopistollisen sairaalan
sisätautiosaston erikoislääkäri.
- Kaikille annettiin lääkitys ja helpotettiin kokeisiin tai muiden
terveyskeskusten erikoislääkärien luo pääsyä tai jopa maksettiin joitakin
sairaalassaolokuluja
- 60 naiselle järjestettiin viikon mittainen perushygienian kurssi kolmessa
osuuskunnassa.
- Kanarialainen fysioterapeutti Mateo antoi fysioterapiaa varattomille
invalideille.
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- Toteutettiin aliravitsemustutkimus 200 perheelle, yli 500 lapselle iältään
0-8 vuotta. Tulos osoitti, että 91 % näistä lapsista oli alipainoisia (liitteenä
tulokset).
- Jo saavutettuja yhteistyösuhteita
terveyskeskukseen, Nouadhiboun

on

ylläpidetty

Tarhilin

sairaalakeskukseen ja DRASSin (terveysministeriö) johtajaan.

Vakituinen henkilökunta:

Ablaye, Brahime, Mohamed, Abdoul, Sidi, Mangane, Sy, Aida, Amy
M/Yusoussuf, Oumou-el Kheiry, Lala, Dany, Oumar ja Khadi.
Tilapäinen henkilökunta: Hawa, Princes, Amy Gueye, Momodou, Safia ja
Bebbe.
Vakituiset vapaaehtoiset: Helena ja Alberto.
Tilapäiset vapaaehtoiset: Alejandra, Esther, Suso, Ester Hernández,
Dámaris, Loida, Dorcas, Alexis, Andrés, Pablo, Esdras, Ismael, Héctor, Mateo,
Angel Sierra ja Juan Santana.

KIITOKSET:
* Espanjan Guardia Civilille tavara-avusta sekä taloudellisesta ja
moraalisesta avusta.
* Kanarian Rotary-klubeille, erityisesti Lanzarote-Costa Teguisen Rotary
Klubille luku- ja kirjoitustaidon kurssin taloudellisesta avusta ja Maspalomasin
Rotary Klubille koulun huonekalujen hankintaan tarkoitetusta tuesta sekä
moraalisesta ja henkilökohtaisesta tuesta.
* Gran Canarian ja Fuerteventuran kaupunginhallituksille taloudellisesta
avusta ja moraalisesta tuesta.
* Cornelius Vrojilikille , Africa-laivalle ja Alida Monzonille, ja Navigatorlaivan kapteeni Albertille kalalahjoituksistaan.
* Arkkitehti Juan Santana Baezille ponnistuksestaan ja taidostaan
suunnitella Nouadhibouhun koulu, joka on jo majakka…
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* Las Palmasin evankeliselle seurakunnalle, erityisesti nuorisoryhmälle ja
Jumala on Rakkaus-kirkolle, CLIC-kirkolle, Las Palmasin suomalaiselle evankelisluterilaiselle seurakunnalle ja FIEIDAn naisryhmälle taloudellisesta ja
hengellisestä tuesta.
* Las Palmasin Suomi-kerholle ja Las Palmasin uskollisille suomalaisille
yksityishenkilöille.
* Gördhemille, ruotsalaisryhmälle, joka on uskonut meihin monien
vuosien ajan ja on auttanut meitä koulutusprojekteissa.
* AavikonRuusun Tuki ry:lle, joka Suomesta käsin jatkaa työtään varojen
hankkimiseksi työmme tukemiseen.
* Pola de Lenan ihmisille anteliaisuudesta.

* Kaikille lahjoittajille, yhteistyötahoille, yksityisille vapaaehtoisille… niille,
jotka antavat taloudellista, henkistä ja moraalista tukea.
Te olette Aavikon Ruusun tuki.

Käännös SA 28.4.2019
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