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LESKEN ROPO 
-vanhuskylä Malawiin

Kiitos, että olet tilannut Lesken Ropo-uutiskirjeen. Se, 
että olet tilannut kirjeemme, kertoo, että olet kiinnos-
tunut siitä ihmeelisestä työstä, mitä Jumala on Out of 
African kautta tekemässä Malawissa. 
 Itseasiassa olet jo saattanut odottakin kir-
jettämme –ensimmäisen uutiskirjeen oli alunperin 
tarkoitus ilmestyä jo keväällä, mutta sitten päätimme 
odottaa esitteen, nettisivujen ja kummikannatuksen 
valmistumista ennen ensimmäisen kirjeen lähettämis-
tä. Nyt pohjatyöt on tehty ja voit säännöllisen, joka toi-
nen kuukausi ilmestyvän, uutiskirjeen lisäksi käydä lu-
kemassa perustiedot projektista, sijoittaa valtakuntaan, 
alkaa projektille esirukoilijaksi, vanhukselle kummiksi 

Kylän rakentaminen etenee Malawin päässä vauh-
dilla. Kyläpäälliköt ovat lahjoittaneet Lesken Ropo-
projektille maa-alueen ja siihen rakennetaan sairaala 
ja  tukiasumispalvelu vanhuksille. Lisäksi toimeentulo-, 
kuntoutus- ja koulutusohjelman kautta vanhuksia 
voimaannutataan fyysisesti, henkisesti, hengellisesti ja 
taloudellisesti. Jokainen vanhus on arvokas Jumalalle!
 
JOULUKUUSSA 
2012
Nina oli Malawissa 
rekisteröimässä 
vanhuksia ja aloite-
lemassa projektia 
yhdessä paikallisen 

tai seurata projektin etenemistä myös nettisivuiltamme 
www.leskenropo.fi. Myös facebookissa löytyy projektin 
nimellä kannatussivumme. Käythän tykkäämässä!
 Yhteistyöjärjestömme Kalibu Ministries vastaa 
projektin rakennustöistä pastori Michael Howardin 
johdolla ja oma roolini projektissa on vastata työn 
etenemisestä Suomen päässä. Voit kutsua minut 
vaikkapa seurakuntaasi tai rukousryhmääsi kertomaan 
projektista tai voit kääntyä puoleeeni, jos sinulla on 
mitä tahansa kysyttävää Lesken Rovosta s-postilla: 
leskenropo@ooa.fi tai puhelimella: 044-740 3025

 Ihanaa syksyä!

projektikoordinaattori Andrew Kavalan kanssa. Saimme 
tietää, että ulkoministeriö tulee mukaan rahoittamaan 
hanketta vuosina 2013-2015. Iloitsimme ihmeellisestä 
siunauksesta! 

Tammikuussa 2013
Agricola-seurakunnasta oltiin meihin yhteydessä ja he 
kertoivat haluavansa olla siunaamassa projektin rahoi-
tuksen keräämistä lahjoittamalla vuoden ajan nuorten 
messussa kerran kuussa keräämänsä kolehdin Lesken 
Rovolle. Kiitos Agricola! Tammikuussa Jumala myös 
avasi meille ihmeellisesti yhteyden Teriskoti-säätiöön, 
jonka kautta saimme lahjoituksena kontillisen sairaala-
tarvikkeita! Ostimme kontin, joka kuljetettiin Akaalle ja 
miehet siellä  täyttivät sen  ennätysajassa sairaalasän-
gyillä yms.

Kylässä
rakastetaan

jokaista.
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Muuttamassa kansakuntaa!
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www.leskenropo.fi

RYHDY KUMMIKSI VANHUKSELLE!
25 e/kk

HELMIKUUSSA
Keräsimme vanhuksille vaatteita ja silmälaseja. Out of 
African vapaaehtoisia naisia kävi kiertämässä optikko-
liikkeitä ja useat liikkeet lahjoittivat vanhuksille silmäla-
seja. Keräyskori oli myös Tampere-areenalla Huutavan 
ääni-kokouksissa ja jotkut lahjoittajat lähettivät kirjeit-
sekin vanhoja silmälasejaan, kun olivat keräyksestä fa-
cebookissa lukeneet. Silmälaseja saa lähettää edelleen. 
Ne lähtevät Suomesta lokakuussa laivattavalla kontilla.

MAalisKUUSSA
Maria tuli mukaan projektiin soittelemaan lahjoittajil-
le. Saimme heti tietää, että mm. Oras on kiinnostunut 
lahjoittamaan meille hanoja yms. ja Tikkurila maaleja 
(saapuivat kesäkuussa). Päätimme, että toinen kontti 
hankitaan Tampere-areenan pihaan, johon alamme ke-
rätä rakennustarvikkeita yms. Olisiko sinulla lahjoittaa 
jotakin konttiin?

huhtiKUUSSA
Saimme arkkitehtisuunnitelman kylästä lahjoituksena 
suomalaiselta arkkitehdiltä, kiitos! Huhtikuussa myös 
Sakke tuli mukaan projektiin. Kävimme Saken kanssa 
tapaamassa ylihoitajaa, joka vastaa usean suoma-
laisen sairaalan hallinnollisista asioista ja hän lupasi, 
että saamme heiltä lahjoituksena kaikkea mahdollista 
sairaalatarviketta mitä kylään vielä tarvitsemme. Kol-
mannelle kontille on siis jo tarvetta. Innostavaa, mutta 
siihen tarvitaan myös rahoitusta.

toukoKUUSSA
Kalibun väki järjesti Lesken Ropo-kyläaluella ylistysjuh-
lan. Juhlassa oli mukana Kalibu Ministriesin opettajia, 
oppilaita ja oppilaiden vanhempia, lähetystyöntekijöitä 
ja paikallisen ala-asteen pieniä oppilaita yhdessä van-
husten kanssa. Juhlassa tanssittiin, laulettiin ja iloittiin 
tulevasta klinikasta ja kiitettiin Jumalaa kaikesta hyväs-

tä. Kalibu Academyn op-
pilaat lahjoittivat ruoan 
yli 450 vanhukselle ja 
orpolapselle. Kaikilla oli 
syytä iloon.

kesäKUUSSA
Tiimi suomaisia lähti 
Malawiin. Tampereel-
la siunattiin Sakke, Satu, Jessica, Kaisa, Tiia ja Anni 
matkaan. Sakke on Malawissa edelleen ja työskentelee 
paikan päällä myös Lesken Ropo-projektin hyväksi.

heinäKUUSSA
Out of African johtajat Harri Wiherkoski ja Pastori 
Michael Howard matkustivat Malawiin. Kuukauden 
aikana Malawissa tapahtui paljon ja rakennustyöt pää-
sivät kunnolla vauhtiin. Lisäksi Lesken Ropo-kylään las-
kettiin yhdessä kolmen 
muun projektin kanssa 
peruskivi ja huippukivi, 
kuvaamaan Jeesuksen 
läsnäoloa projektissa. 
Suomalaisten lisäksi 
tilaisuudessa oli muka-
na lähetystöntekijöitä 
useasta maasta. 

eloKUUSSA
Nettisivut valmistuvat. Saamme roll’upit ja esitteet 
painosta ja Nina oli Hämeenlinnan elomessuilla esitte-
lemässä projektia. Jumala järjesti ihmeellisiä kohtaa-
misia ja ensimmäinen kummi vanhukselle ilmoittautui; 
suomalainen 70-vuotias rva ryhtyi kummiksi malawilai-
selle 70-vuotialle Annielle!

SEURAAVA KIRJE TULEE SINULLE LOKAKUUSSA.
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