Pienimpien puolesta
HYVÄNTEKEVÄISYYS: Seeds of Hope Balilla ja Asia Center Foundation Phuketissa tekevät lasten
hyväksi ensiluokkaisen tärkeää työtä, jota Asia Exchange on tukenut usean vuoden ajan.

AURINKO POROTTAA herkeämättä
ulkona, ja yksinkertaisen rakennuksen aulatilassa on vähintään yhtä
kuuma kuin ulkona. Lämpötila on
kuitenkin vihoviimeinen asia, mistä
kenellekään tulisi edes mieleen valittaa. Lähes 100 Asia Exchangen
vaihto-opiskelijaa on nimittäin tullut syyskuun alussa kyseiseen rakennukseen tutustumaan Seeds of
Hope -lastenkodissa asuvien lasten
oloihin.
Jokainen kodin asukkaista näyttää
nauttivan vierailijoiden läsnäolosta
ja ennen kaikkea elämästä yleisesti,
vaikka heidän lähtökohtansa ovatkin olleet äärimmäisen vaikeat.
Kun opiskelijoille on kerrottu Seeds
of Hopen toiminnasta, kolme kodin
lasta kävelee eteen ja alkaa soittaa
kitaroilla. Kaikki muut lapset yhtyvät musisointiin laululla. Liikutus
paistaa vaihtariporukan kasvoilta.

MUUTAMAA VIIKKOA myöhemmin
sää on täsmälleen yhtä kuuma,
mutta maa on eri. 70 opiskelijaa on
aloittanut uuden lukukauden Phuketissa syyskuun lopulla, ja orientaatioviikon yksi tärkeimmistä hetkistä on vierailu Asia Center Foundationin lastenkodissa.
Rakennusten kunto ja olosuhteet
ovat suunnilleen samat kuin Balilla,
mutta ennen kaikkea lasten elämänilo on jälleen käsinkosketeltava. Kun parikymmentä noin viisivuotiasta thaimaalaislasta aloittaa
tanssinumeronsa
opiskelijoiden
edessä, liikutuksen aitoudesta ei
ole tälläkään kertaa epäselvyyttä.
Moni ei saa edes sanaa suustaan.
ASIA EXCHANGELLA on tällä hetkellä haksi hyväntekeväisyyskohdetta vaihto-opiskelumaissa. Yhteistyö sekä balilaisen Seeds of Ho-

pen että phuketilaisen Asia Center
Foundationin kanssa alkoi vuonna
2010. Hieman tuota aikaisemmin
Asia Exchange oli alkanut etsiä kohdemaistaan lastenkoteja, joiden
toiminta on taatusti luotettavaa ja
joissa lapset voivat hyvin.
Tärkeää oli tietää, että lastenkodeille lahjoitetut rahat taatusti menevät huonoista oloista lähtöisin olevien lasten elintasojen parantamiseen eikä esimerkiksi lastenkodin
omistajien taskuun.
Tarkan tutkimuksen ja lastenkotivierailujen jälkeen Asia Exchange
varmistui siitä, että Seeds of Hopen
ja Asia Center Foundationin työ oli
pyyteetöntä ja luotettavaa. Tuo
tunne on vain vahvistunut viime
vuosien aikana, kun sadat vaihtoopiskelijat ovat päässeet paikan
päällä seuraamaan lastenkotien
toimintaa.

HYVÄNTEKEVÄISYYSKOHTEIDEN sijainti Balilla ja Phuketissa on erittäin tärkeää, koska niiden ansiosta
opiskelijat oppivat tuntemaan vaihtokohteensa monipuolisesti. Turistille ja monille opiskelijoillekin Phuket ja Bali näyttäytyvät helposti paratiisisaarena, mutta kyseisillä
alueilla on myös kääntöpuolensa.
Indonesia ja Thaimaa eivät kuulu
maailman rikkaimpiin maihin, ja
siksi monet lapset joutuvat kärsimään todella huonoista kotioloista.
Osa on jäänyt kokonaan orvoiksi.
Seeds of Hope ja Asia Center Foun-

dation tekevät kaikkensa lasten hyvinvoinnin takaamiseksi, ja Asia
Exchange tukee tuota työtä lahjoittamalla jokaista vaihto-opiskelijaa
kohden rahasumman, jolla autetaan lastenkodin työtä.
SEEDS OF HOPEN ja Asia Center
Foundationin perimmäinen tarkoitus, perheen pienimpien auttaminen, on täsmälleen sama, mutta
niiden toiminnassa on pieniä eroja.
Seeds of Hopen lastenkodin nuorin
lapsi on vasta 3-vuotias, mutta vanhimmat opiskelevat jo yliopistossa.

Asia Center Foundationin Phuketinpisteessä on sen sijaan vain alle
kouluikäisiä lapsia. Seeds of Hopen
omistaa vanha indonesialainen pariskunta Sandra ja Tommy, ACF:n
toiminnasta vastaa 2000-luvulla
Thaimaahan muuttanut Roelien.
Toisaalta myös pienissä yksityiskohdissa on monia yhtäläisyyksiä lastenkotien välillä. Niin Balilla kuin
Phuketissakin pyritään opettamaan
lastenkodin lapsille englantia, koska he tarvitsevat sitä myöhemmissä opinnoissaan. Molempien toiminta pohjautuu kristillisille arvoille, vaikka kristinusko ei ole valtaasemassa Indonesiassa tai Thaimaassa. Seeds of Hopessa on Asia
Exchangen kautta säännöllisesti
harjoittelijoita, ja osa Asia Exchangen vaihto-opiskelijoista käy opintojensa ohella tekemässä vapaaehtoistyötä ACF:ssä.
Tärkeintä on kuitenkin se, että lapset ovat ACF:n ja Seeds of Hopen
ansiosta tyytyväisiä elämäänsä. Sitä
Asia Exchange haluaa olla tukemassa myös tulevaisuudessa.
JUUSO MÄÄTTÄNEN
Lisätietoa Asia Center Foundationista ja Seeds of Hopesta Asia Exchangen nettisivuilla

