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Hei kaikki katulapsityön ystävät.
Olemme kuluneena vuotena saaneet olla auttamassa
myös perheiden yhdistymistä, joka on tavoitteena
aina kun se on mahdollista. Tilanteet Venäjällä on
monesti vain niin mutkikkaat, että vaikka he itsekin
sitä haluaisivat, laki ja käytäntö voivat sen estää.
Esimerkkinä Fediaevin suurperhe. Äiti Irina on aikoinaan muuttanut venäjältä Ukrainaan, ottanut kansalaisuuden ja olosuhteiden huonontuessa muutti takaisin Venäjälle, avioero ja yksin neljän lapsen kanssa Pietarissa kodittomana. Hän ei juo, ei polta ja on
muutenkin hyvin vastuuntuntoinen ja ahkera. Ovet
vain yksinkertaisesti menivät hänen edessään kiinni.
Hän pyysi saada tuoda 2 vanhinta Nadeshdan turvakotiin, koska hän tiesi sen toimivan kristillisten toimintaperiaatteiden pohjalta. Hän halusi että pojat
saisivat ainakin katon päänsä päälle ja ruokaa. Äiti
tutustui tuolloin Moldovalaiseen mieheen, rakastui,
ja he menivät naimisiin., ja nyt äiti voi hakea pojat
takaisin uuteen mutta pieneen kotiin. elämän arki
alkoi jotenkin toimimaan. Viime vuonna hän tuli
raskaaksi ja alkoi odottamaan kaksosia. Tilanne
muuttui kerralla ja hän ei voinut muuta kuin pyytää että kaikki neljä poikaa voisi tulla turvakotiin.
Tilannetta pahensi myös se että aviomies loukkasi pahasti jalkansa ja Moldovalaisena varattomana
henkilönä hänellä ei ollut mahdollisuutta saada
sairaalahoitoa, joten hän joutui palaamaan Moldovaan. Pieni asunto menetettiin, ja Irina synnytti
terveet kaksos -tytöt. Tässä vaiheessa heille löydetpieni vuokra asunto ja nyt neljä poikaa ja perheen
uudet kaksoset muuttivat sinne yhdessä. Tosin
nukkuminen tapahtui pääsääntöisesti lattialle levitetyillä patjoilla mutta oli lämmintä ja turvallista.
Perheen yhteis-elämä saattoi jälleen alkaa.
luonnollisesti ei ollut rahaa ruokaan, pieneen
vuokraan eikä muuhunkaan elämiseen, mutta
pojat pääsivät jatkamaan koulunkäyntiä ja auttoivat Irinaa kaikessa kotona.
Hän kertoi että he ovat viime viikkoina syöneet vain
riisiä ja makaroonia.
Moldovaan ei ollut mitään yhteyttä, Irina aavisteli
pahaa.
Tukemme piirissä oleva katupartiomme Nadeshda
turvakodista vei heille suuren ruokakassin jolloin
tilanne tältä osin muuttui heti.

Kuvat: etusivulla ylhäällä: pojat turvakodissa, Vitaly, Nikita, Artem, ja Danija.
Keskikuvassa Irina juuri heränneen toisen vauvan kanssa. Samoin toimme heille harvinaiset kaksosten
rattaat sekä kaikkea vauvojen hoitoon ja elämään liittyviä tarvikkeita.
Nähdessämme heidän lattialla asumisensa, vaatimattomuutensa ja halunsa yrittää eteenpäin, lähdimme
hankintamatkalle.

Toimme heille leveän uuden kerrossängyn, jossa tarvittaessa nukkuu neljä poikaa. Samoin rakensimme
melkein kolmimetrisen pöytätason tuoleineen, jossa on hyvä tehdä läksyt sekä se toimii ns. monitoimipöytänä. ( kuva )
Olemme avustaneet heitä taloudellisesti eteenpäin ja nyt Irinalla on jo mielessä aloittaa kotiompelijan työt jossa hän on oikein osaava.

Voimme kaikki yhdessä antaa sydämemme iloita tästä perheestä, samoin voin välittää tämän viestin
kautta heidän hämmästyksensä kun he kuulivat että Jumala rakastaa heitä ja haluaa pitää heidät
lähellään, auttaen heitä kauttamme elämisen arjessa. Uskon että myöhemmin voimme kertoa heille
lisää tästä ihmeellisestä rakkaudesta ja huolenpidosta.
Kiitos rakkaat ystävät, että olette mahdollistaneet tämän katulapsityön moninaiset vaiheet tänäkin
vuonna ja toivomme että tuleva vuosi voi olla samanlainen. Kiitos esirukouksista ja taloudellisesta
tuestanne jonka turvin käytännön työ voi toteutua.
Siunauksellista joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta.
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