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Kalibun vanhusklinikan johtajalta
Vuosia sitten Shekinah-palvelutyöllä oli näky vanhuksien palvelemisesta ja uskollisesta rakastamisesta. Tänäänkin tuo näky
palaa edelleen, kirkkaammin kuin koskaan. Voin sanoa suuri ilo sydämessäni, että Nchencheressä sijaitsevalla klinikalla on
ollut suuri rooli tuon näyn saavuttamisessa. Klinikka tarjoaa päivittäin terveyspalveluja, joihin sisältyy fysioterapiaa, ihmisten
neuvontaa ja testaamista noin 20-60 ihmiselle, jotka tulevat eri alueilta. Tämä on suuri todistus paranemisesta ja lohdutuksesta monille vanhuksille heidän ymmärtäessään että on olemassa joku, joka auttaa heitä pyytämättä mitään vastineeksi; varsinkin, kun kylistä puuttuu laadukkaita sairaaloita ja kävelymatka harvoihin tarjolla oleviin sairaaloihin on sietämättömän pitkä.
Kulkeakseen ylimääräisen virstan matkan klinikka on myös palkannut kokoaikaisen lääkärin, joka on aina paikalla vanhuksia
varten. Hän määrää heille lääkitystä, josta vanhusten ei tarvitse maksaa mitään. Tämä yksin on suuri todistus heille, ottaen
huomioon heidän puutteensa ja lääkkeiden korkean hinnan Malawissa tällä hetkellä. Tämä valtava ystävällisyyden ja rakkauden ele ei ole johtanut ainoastaan fyysiseen parantumiseen, vaan myös suureen hengelliseen ja tunnetason parantumiseen
haavoista, joita vanhuksien sukulaiset ja toiset kylän jäsenet ovat heille aiheuttaneet syrjimällä ja hylkäämällä heidät heidän
ikänsä takia.
Klinikka on todella auttanut vanhuksia uskomaan, että heillä on toivo Jumalassa, joka on suuri rakkaudessaan, ja välittää
heistä ehdoitta.
Kiitos teille, jotka olette tukeneet vanhusklinikkaprojektia. Lääkkeiden jakamisen ansiosta ihmiselämiä pelastuu ja monet ihmiset myös tulevat uskoon. Joillekin vanhuksille on lisäksi rakennettu koteja heidän tulvissa tuhoutuneiden asuntojensa tilalle.
Kalibun vanhusklinikka palkkasi vastikään henkilökuntaansa fysioterapeutin. Herra Nyasa on juuri valmistunut Malawin
lääketieteellisestä ammattikorkeakoulusta, ja hän teki harjoittelujaksonsa vanhusklinikalla. Sen jälkeen hän päätti, että haluaa
työskennellä pysyvästi klinikalla. Niinpä hänestä tuli osa henkilökuntaamme. Tulokset hänen hoitoonsa tulleiden vanhusten
keskuudessa ovat hämmästyttäviä. Vanhukset tulevat viikottain ilmaisiin keskustelu- ja neuvontahetkiin, sekä saamaan lääkkeitä ja fysioterapiaa. Hän opettaa potilailleen, kuinka käyttää yksinkertaista fysioterapiaa heidän kodeissaan kylissä, niin että
toiset ihmiset, jotka kärsivät esimerkiksi nivelreumasta, astmasta tai muista sairauksista, voivat myös saada apua. He oppivat
muun muassa tekemään kuuman kompressiositeen, jota voi käyttää heidän turvonneisiin niveliin, sekä nostelemaan pieniä
painoja, joka vahvistaa heidän lihaksiaan ja auttaa näin lisäämään heidän liikkuvuuttaan.
Herra Nyasa hoitaa tällä hetkellä vähintään 100 vanhuspotilasta viikossa ja näkee työssään hyviä tuloksia. Kalibun vanhusklinikka jatkaa potilaiden hoitamista 350 potilaan viikkovauhdilla.
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