Lyhyesti maailmalta – Työmme Irakissa, Nigeriassa, Thaimaassa
Marttyyrien Äänen tiimi on parhaillaan Irakissa. Tässä uunituoreet kuulumiset paikan
päältä:
”Vierailimme tänään Pohjois-Irakissa sijaitsevassa terapiakeskuksessa, joka tarjoaa apua
Isisin uhreiksi joutuneiden naisten kuntoutumisessa normaaliin ihmisarvoiseen elämään
(kuvassa ”Toivon puu” terapiakeskuksen seinällä). Suunnitelmamme on ryhtyä tukemaan
keskusta. Terapiakeskus aloitti toimintansa kesäkuussa 2015, jolloin se sai virallisen
rekisteröinnin.
Terapiaohjelma käsittää 10 viikon mittaisen ammattilaisten ohjaaman
vertaistukityöskentelyn. Ohjelman on läpikäynyt kokonaan 37 naista ja tulokset ovat
paikallishallinnon mukaan erittäin hyvät. Tarve terapiakeskuksen toiminnalle on valtava,
sillä Isisin uhreiksi joutuneita naisia on tuhansia.”
Suurimmat tarpeet ja rukousaiheet:
Varoja tarvitaan naisten kuljetuksen järjestämisessä keskukseen pakolaiskeskuksista, päiväohjelmaan kuuluvan
ruokailun järjestämiseen sekä kolmen työntekijän palkkoihin, jotta keskus voi jatkaa toimintaansa.

Tämän vuoden ensimmäisessä Marttyyrien Ääni -lehdessä kerrottiin pakistanilaisen
Naseerin tarina: kuinka hän kääntyi kristinuskoon, meni naimisiin kristityn Zainin kanssa ja
kuinka he joutuivat pakenemaan maasta Naseerin suvun uhkauksien vuoksi, päätyen
Thaimaahan. Nyt he ovat lähettäneet tervehdyksen ja kertovat hyvät uutiset: perhe on
saanut YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä myönteisen pakolaispäätöksen ja he odottavat
päätöstä siitä, mikä maa ottaa heidät vastaan. Naseer ja Zain pyytävät rukoilemaan
tilanteensa puolesta, että päätös uudesta kotimaasta saapuisi pian, sillä ilman työtä ja
toimeentuloa Thaimaassa asuminen on vaikeaa.

Myös Nigeriasta, Dogo Nahawan kouluprojektistamme on
lähetetty uusi raportti ja kiitokset. Tähän mennessä koulussa ei ole
ollut käymälöitä, mutta nyt koulun yhteyteen ollaan rakentamassa
asianmukaiset wc-tilat: kaksi vessaa tytöille, kaksi pojille, yksi
henkilökuntaan kuuluville naisille ja yksi miehille. Myöskään
keittiötä ei ole ollut, ruoka on valmistettu ulkona ja etenkin
sadekaudella se on ollut ongelma. Nyt myös keittiön rakentaminen
on alkanut (kuvassa). Jatkossa ruoka valmistetaan kunnollisessa
keittiössä, josta lapset tulevat itse noutamaan annoksensa. Tämä
parantaa myös ruokailun hygieenisyyttä, kun ruokia ei enää
tarvitse annostella koululuokissa. Kiitos työmme tukijoille, joiden ansiosta rakennusprojektit ovat mahdollisia.
Sateiden vuoksi rakentaminen on viivästynyt, joten muistetaan rukouksin, että projekti saataisiin onnistuneesti
päätökseen.

Näiden lisäksi pyydämme esirukouksia kahden asian puolesta:
Thaimaassa sydänleikkausta odottava 2-vuotias Ester on ollut liian heikossa kunnossa, jotta
leikkaus voitaisiin tehdä. Päätöstä leikkauksesta on siten lykätty, mutta lääkärin on määrä
antaa uusi arvionsa huomenna torstaina, 14. syyskuuta.
Pakistanissa yhteistyökumppanimme on sairastunut denguekuumeeseen, ja hänen
vointinsa on huono. Hän on tällä hetkellä sairaalassa, jossa hänelle on jo annettu kaksi
pussia verta, sillä hänen verihiutaleidensa määrä on laskenut vaarallisen alas.
Viimeisimpien tietojen mukaan hän tarvitsee lisää verta voimistuakseen.

