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Pepe-kerhon toimintaan tutustumassa
Lotta Lindblom

Minulla  oli  mahdollisuus  tutustua  Por  una
Sonrisan tärkeään toimintaan Bogotassa kah-
den viikon ajan marraskuussa. Oli hienoa saa-
da olla  mukana päiväkerhotoiminnassa sekä
auttaa työntekijöitä erilaisissa tehtävissä. Ta-
vallisen  päiväkerhon  lisäksi  yhdistys  tekee
paljon muuta sosiaalityötä  El  Amparon köy-
hässä  kaupunginosassa,  jossa  yhdistyksen
perheet asuvat.  Järjestön päätyöntekijät  Li-
liana ja Martha huolehtivat sekä päiväkerho-
toiminnasta että varsinaisesta sosiaalityöstä,
esim. vanhempien neuvonnasta, psykososiaa-
lisesta tuesta ja ruoan ja muiden perustarvik-
keiden jakamisesta erityisen vaikeassa tilan-
teessa oleville isoille perheille.  Järjestö aut-
taa myös muita toimijoita mm. kadonneiden
lasten etsimisessä ja lasten sijoitusten yhtey-
dessä. Jouluna yhdistyksen työntekijät jakoi-
vat myös ruokaa kodittomille ihmisille.
     Ensimmäisen viikon aikana tutustuin per-

heisiin,  heidän  olosuhteisiinsa  sekä  lasten
elämään. Silloin ryhdyttiin myös suunnittele-
maan tulevaa joulujuhlaa ja  vuosittaista esi-
koulun päätösjuhlaa.  Työntekijät  ehdottivat,
että pitäisimme juhlat viikkoa suunniteltua ai-
kaisemmin,  jotta  minä  ehtisin  olla  mukana.
Olin erittäin iloinen tästä mahdollisuudesta,
joten intoa täynnä lähdin mukaan jännittäviin
valmisteluihin.  Kävimme mm.  Madrugon yö-
markkinoilla ostamassa kaikille lapsille joulu-
lahjaksi  kengät  ja  vaatteita. Yömarkkinoilla
hinnat  ovat  noin  kolmasosan  normaalihin-
noista, joten kannattaa lähteä aamuyöstä liik-
keelle.  Por  una  Sonrisan  työntekijät  etsivät
aina halvimpia hintoja, jotta mahdollisimman
moni lapsi saisi lahjan jouluna. Taskulaskin on
tärkeä työkalu ja aina mukana, myös ruokaos-
toksia  tehtäessä,  jotta  rahat  tulisivat  käyte-
tyiksi mahdollisimman järkevällä tavalla. Kuu-
lin  jälkeenpäin,  että  Madrugonilla  käy  noin

Virkistyspäivät Casa Blancan maatilalla 
Sasaimassa ovat Por una Sonrisan perheille 
vuoden kohokohtia. 

    Tässä askarrellaan joulukoristeita.



400.000 ihmistä yössä. Ei mikään ihme, että
välillä tönittiin kokematonta kävijää melkein
kumoon, mutta kivaa oli kuitenkin! 
 Kahdellekymmenelle  perheelle  ostettiin
myös jouluruokapaketit, jotka sisälsivät mm.
säilykkeitä, makeisia, kahvia sekä muita joulu-
herkkuja.  Joulujuhla  vietettiin  perheiden
kanssa Sasaiman maatilalla, joka on noin kah-
den  tunnin  ajomatkan  päässä  Bogotasta.
Tänä vuonna neljä oppilasta sai päätösdiplo-
min,  ja  he  menevät  kouluun  vuoden  2016
alussa.  Päivä  maaseudulla  oli  sekä  lapsille
että  vanhemmille  erittäin  mukava.  Kaupun-
ginosassa, jossa perheet asuvat, lapsilla ei va-
litettavasti  ole  mahdollisuutta  leikkiä  puis-
toissa  tai  muutenkaan  kodin  ulkopuolella.
Myös  vanhemmat  saivat  nauttia  maatilan

luonnonkauniista  ympäristöstä  sekä uima-
altaasta. Herkullinen juhla-ateria oli varmaan
monen mielestä yksi päivän kohokohdista.
   Päivän  päätteeksi  jaettiin  lapsille  ja  per-
heille  joululahjat.  Ennen  kotiin  paluuta  kes-
kusteltiin  vielä  vanhempien  kanssa  vuoden
toiminnasta,  ja  vanhemmat saivat antaa pa-
lautetta. Oli koskettavaa kuulla, miten paljon
Por una Sonrisan toimintaa arvostetaan ja mi-
ten  tärkeää  on,  että  lapset  pääsevät  oppi-
maan ja leikkimään. Toivon, että mahdollisim-
man moni tulisi mukaan tukemaan näiden las-
ten esikoulutoimintaa.  Ainoastaan koulutuk-
sen  kautta  lapsilla  on  mahdollisuus  päästä
pois köyhyydestä ja turvattomasta elinympä-
ristöstä. 

Rakkaudella hoidettu paratiisi
Helena Krukof

Näin talven keskellä olen muistoissani palan-
nut  Kolumbiaan, jossa kävin yhdeksän muun
suomalaisen kanssa viime vuoden helmikuus-
sa.  Matkan tarkoitus oli  tutustua Koti  Katu-
lapselle  ry:n  toimintaan.  Majoituimme  Casa
Blanca  -nimisellä  maatilalla,  joka  sijaitsee

noin 80 km Bogotasta vuorten keskellä. Kah-
den  hehtaarin  suuruisella  tilalla  on  kolme
asuinrakennusta ja  lisäksi kahviviljelmiä, he-
delmäpuita, kaunista nurmikenttää ja kukka-
penkkejä sekä uima-allasalue. 
      Casa Blancan tilanhoitajana   on työsken-
nellyt  uskollisesti  jo  yli  kymmenen  vuoden
ajan Enrique Bejarano.  Hänellä riittää teke-
mistä, sillä Kolumbiassa on kesä vuoden ym-
päri. Nurmikkoa on leikattava usein, ja hedel-
mäpuut  ja  kahvipensaat  vaativat  jatkuvaa
hoitoa.  Enrique  olikin  tuttu  näky  aamuisin,
kun hän kulki eri puolilla maatilaa huolehtien
oikeastaan kaikesta siellä. Aamulla hänen en-
simmäisiä töitään oli keräillä haavilla koppa-
kuoriaisia uima-altaasta ja tehdä muita altaan
huoltotöitä.  Uima-allas  olikin  aina  moitteet-
toman puhdas.  Päivän viimeinen tehtävä oli
sulkea päärakennuksen ovet ja maatilan port-
ti. Vasta myöhään illalla Enrique saattoi pala-
ta portin vieressä sijaitsevaan pieneen mök-
kiinsä, jossa hän asuu yksin. Hän hoitaa huo-
lella maatilaa viikon jokaisena päivänä ympäri
vuoden  pyrkien  kuitenkin   lepäämään sun-
nuntaisin, jolloin hänellä on tapana osallistua
evankelisen  seurakunnan  jumalanpalveluk-
seen Sasaiman kylässä. Tämä iloinen, työlleen
antautunut  tilanhoitaja  sai  minut  huomaa-

Enrique on ylpeä kahvisadosta.



maan, kuinka  suuriarvoista ja tärkeää yhden
ihmisen  työ  voi  olla..  Se  on  usein  elinehto
muulle toiminnalle ja mahdollistaa toiminnan
jossakin  isommassa  järjestelmässä.   Toivo-
taan  Enriquelle,  paratiisin  hoitajalle,   edel-
leen voimia ja terveyttä tuohon yksinäiseen
puurtamiseen.
    Maatilalla kasvaa mm. mango-, banaani-,
sitruuna-,  papaija-  ja  mandariinipuita,  ja
hedelmät  ovat  mahtavan  makuisia  suoraan
puusta  poimittuina.  Kahvipensaita  on toista
tuhatta, ja Enrique korjaa marjat sitä mukaa
kun ne kypsyvät. Kuorittuaan marjat käsikäyt-
töisellä myllyllä ja kuivattuaan ne auringossa
hän myy sadon Sasaiman kylällä. Tästä ei tule
paljoa tuottoa kun vähennetään lannoitusku-
lut,  mutta  Kolumbiassa  otetaan  elämiseen
kaikki pienikin tuotto aina kun mahdollista. 
     Enrique tekee työtään rakkaudella. Ilman
hänen sitoutunutta  ja  vastuuntuntoista  työ-
panostaan maatila kasvaisi pian umpeen, eikä
siellä  voitaisi  järjestää minkäänlaista toimin-
taa. Nyt sitä voidaan vuokrata turistiryhmille
ja perheille, ja siellä voidaan pitää myös las-
ten  leirejä.  Puitteet  ovat  mitä  parhaimmat
lepoon  ja  rentoutumiseen  sekä  erilaisten
kurssien tai  retriittien järjestämiseen.  Koska
lähistöllä  ei  ole  minkäänlaista  ihmisten  ai-
heuttamaa melua,  on mahdollista kuunnella
mahtavaa lintujen konserttia,  pienen kosken
pauhua ja hiljaisuutta joka hoitaa sisintä. Vä-
lillä voi pulahtaa uima-altaaseen tai jopa ot-
taa löylyt altaan lähelle pystytetyssä hirsisau-
nassa! Lähellä maatilaa on myös patikkapol-
kuja  henkeäsalpaavissa  maisemissa.  Reitit
vuoristossa ovat eri tasoisia, ja haastavimmil-
le reiteille saa edullisesti paikallisen oppaan.  
     Casa Blanca tarjoaa elämyksiä, joita muual-
ta ei löydä, mutta majoitus on vaatimatonta
verrattuna  neljän tähden  hotelleihin.  Päära-
kennuksessa on viisi makuuhuonetta, ja  käy-
tössä on myös kaksi oleskelutilaa, tilava ruo-
kasali sekä keittiö. Ruoanlaittoon on mahdol-
lisuus saada läheisestä Sasaiman kylästä keit-
tiöväkeä,  joka  huolehtii  myös  siivouksesta.
Enimmäkseen maatilaa vuokraavat kolumbia-
laiset, mutta se on avoin myös ulkomaalaisil-
le. Matkustaminen sinne täältä Suomesta asti
vie aikaa ja voimia, mutta antaa paljon ainut-
laatuista kokemusta ja nähtävää. Vastassa on
keidasmainen paikka, joka on täyttä luomua
verrattuna  tavallisiin  turistipaikkoihin.  Tois-

taiseksi maatilalla voi lomailla vain siten, että
vuokraa koko tilan käyttöönsä. Hinta määräy-
tyy  majoittujien  lukumäärän  mukaan.  Yksit-
täisen  huoneen  vuokraaminen  ei  ainakaan
toistaiseksi ole mahdollista. Lisätietoa maati-
lasta löytyy nettisivuiltamme. Jos haluat mat-
kustaa  perheen  tai  ystävien  kanssa  Sasai-
maan, ota yhteyttä. Sekä Koti Katulapselle ry
Suomessa että Por una Sonrisa Kolumbiassa
auttavat kaikissa järjestelyissä. Paikan päällä
asiat  hoituvat  aina  ystävällisen  Enriquen
opastuksella. 
     Kuten jo mainitsin, maatilasta saadaan tu-
loja  päiväkerho  Pepelle.  Maatila  on  myös
paikka,  johon Por una Sonrisan ja muidenkin
hyväntekeväisyysjärjestöjen  lapset  pääsevät
aika  ajoin  viettämään  kesäpäiviä  kauas  mil-
joonakaupungin  melusta  ja  saasteesta.  He
saavat tilalla ravitsevaa ruokaa, rakkautta ja
turvallisuutta  ja  myös  mahdollisuuden  pols-
kutella  uima-altaalla  aamusta  iltaan.  Lasten
oleskelu Casa Blancassa on maksutonta, sillä
Koti Katulapselle ry huolehtii kustannuksista.
Ateriat eivät tule kovin kalliiksi, koska maatila
on  osittain  omavarainen,  mutta  kuljetukset
maksavat melkoisesti  johtuen siitä,  että Ko-
lumbiassa tilausauton vuokraaminen 80 kilo-

metrin  edestakaiselle  matkalle  on  kallista.
Osallistumalla  leirikeskusprojektiin  voit  vai-
kuttaa  siihen,  että  lastenleiritoiminta  Sasai-
massa voi jatkua ja yhä useampi köyhä lapsi
pääsee  virkistysleirille  Casa  Blancan  kaunii-
seen luontoon. 

Pepekerholaisia Casa Blancassa. Ruokapöytään on 
tultu suoraan uima-altaalta.



Toiminnanjohtaja Liliana Sevillan tervehdys

Muistorikkaaseen vuoteen 2015 mahtui  pal-
jon kyyneleitä,  hymyä,  saavutuksia  ja  uuden
oppimista kokemusten kautta. Ennen kaikkea
saimme vakuuttua Jumalan rakkaudesta,  ar-
mosta  ja  huolenpidosta.  Saimme uudet  tur-
valliset toimitilat erään yksityisasunnon auto-
tallista,  mutta järjestely  on väliaikainen.  Kii-
tämme  Jumalaa  siitä,  että  olemme  voineet
yhdessä  teidän  suomalaisten  kanssa  tukea
kuuttatoista  Pepe-kerhoa  käyvää  lasta  ja
myös  heidän  sisaruksiaan  ja  päiväkerhosta
kouluun siirtyneitä tyttöjä ja poikia. Lapsia on
nyt kaikkiaan 60. Heillä ei ollut ennen Pepe-

kerhoon pääsyä minkäänlaisia mahdollisuuk-
sia käydä koulua, ja he kärsivät aliravitsemuk-
sesta ja pahoinpitelystä, joka oli sekä fyysistä
että  henkistä.  Kiitämme Jumalaa  niistä  rak-
kauden ja toivon siemenistä, joita hän on an-
tanut meille teidän suomalaisten kautta  lap-
sille jaettaviksi.  Por un Sonrisa toivottaa teil-
le  Jumalan  siunausta  ja  kaitselmusta.  ”Sillä
Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän un-
hottaisi  teidän  työnne  ja  rakkautenne,  jota
olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan,
kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelet-
te.” (Heprealaiskirje 6:10). 

AVUSTUSPROJEKTIT
Jatkamme slummiprojektia (viite 26262) El Amparossa asuvien köyhien lapsiperheiden 
auttamiseksi ja Pepe-kerhon toiminnan tukemiseksi. Juuri nyt kiireellisin tarve on uusien, 
vakinaisten toimitilojen vuokraaminen Pepe-kerholle. 
Toivomme lahjoituksia myös lastenleiriprojektiin (viite 267872).  Lahjoitusvarat käytetään 
lastenleirien matka- ja ruokakustannuksiin sekä maatilan ylläpitokuluihin. 
Koti Katulapselle ry:n tilinumero on FI51 1078 3000 2437 65 Nordea. 

Lahjoitukset vuonna 2015
Kolumbian  työlle annetut avustukset olivat viime vuonna yhteensä 20 591,45  euroa. Summa 
jakaantui seuraavasti: kummiavustukset 17 200,23 euroa, Bogotan slummiprojekti 1 905  
euroa, leirikeskusprojekti 635 euroa ja Casa Blanca -projekti 851,22 euroa. Sydämellinen kiitos
lahjoittajille!
     Kolumbian-työlle ja Filippiinien-työlle  annettujen lahjoitusten yhteenlaskettu tuotto oli 48 
579,32  euroa ja varainhankinnan (jäsenmaksut ja myyjäiset) tuotto 1 604, 05 euroa. 
Toimintakulut olivat 2 225,40 euroa, ja ne katettiin pääosin varainhankinnan tuotolla. 
Toimintakulujen osuus kummi- ja avustuskeräysvaroista oli vain 1,28 %.   
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