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Tervehdys Senegalista!
Seitsemän vuotta on kulunut siitä, kun palasimme ensimmäisen työkautemme jälkeen Senegalista Suomeen. Noista seitsemästä vuodesta viisi olimme Tansaniassa, ja välillä myös jaksoja Suomessa. Heinäkuun
13. päivä eli vajaat kolme viikkoa sitten suuntana oli jälleen Senegal. On aika vaikeaa kuvailla, miltä palaaminen tuntuu. Yhtä aikaa niin tuttua, mutta samalla kuitenkin uutta. Viisivuotiaalle Sofialle kaikki tämä on
tietenkin aivan uutta.

Jotakin vanhaa, jotakin uutta…
Seitsemän vuotta on melko pitkä aika, mutta samalla tuntuu kuin vasta ihan äsken olisimme täältä lähteneet. Tansaniassa käyttämämme kielet englanti ja swahili ovat vielä hyvin pinnalla, ja aivoja on pitänyt kovasti yrittää kääntää ranskaan ja vähän sereeriinkin. Aiemmin asuimme pienessä ja rauhallisessa Fatickissa,
nyt kotimme on suurkaupungissa. Kahden Dakarin keskustassa vietetyn viikon jälkeen oli mahtavaa muuttaa omaan kotiin, vaikka jos jonkinlaisia tavaroita ja huonekaluja vielä puuttuukin. Kaupunginosa, jossa
asumme on Hann Maristes. Täällä olemme hiukan syrjempänä suurimmista kaupungin hulinoista. Lähikadut
ovat pieniä ja nytkin ikkunasta kuuluu, kun naapuruston lapset pelaavat jalkapalloa.
Toissaviikolla kävimme pikaisesti Fatickissa, jossa tapasimme entisiä ja siis myös nykyisiä työkavereita ja
muitakin tuttuja. Vuosia on vierähtänyt edellisestä kerrasta, mutta samalla tuntui kuin välissä ei olisi ollut
vuosia ollenkaan. Hämmentävää. Kirkon päätoimisto sijaitsee edelleen Fatickissa, ja siellä on töissä myös
muusikko Nicolas Sarr, joten sinne suuntaan on tiedossa työmatkoja säännöllisesti meillä kummallakin.
Töitä aloittelemme pikku hiljaa. Lasse toimii Suomen Lähetysseuran aluepäällikkönä vastuualueinaan LänsiAfrikka ja Ranska. Leena on mukana musiikkityön kehittämisessä, niin kuin ensimmäisellä työkaudellakin,
mutta tällä kertaa työnkuvaan kuuluu lisäksi myös työalueen tiedottajan tehtävät. Työ on osa-aikainen, jotta väitöskirjakin joskus valmistuisi.

Senegal ja Tansania, Tansania ja Senegal…
Meiltä on kysytty ja kysytään edelleen paljon Senegalin ja Tansanian eroista, ja siitäkin, että kumpi mahdollisesti on ollut parempi maa asua ja elää. Senegal on pieni maa, Tansania iso. Tansanian luterilaisessa kirkossa on yli kuusi miljoonaa jäsentä, Senegalissa suunnilleen 7000. Eroja ja yhtäläisyyksiä voisi etsiä paljonkin, mutta olennaista meille on se, että kumpaankin maahan liittyy meille tärkeitä ihmisiä, tapahtumia ja
muistoja. Molemmat ovat tärkeitä omalla tavallaan.
Tässä pikainen päivitys olemisestamme, lisää sitten kun olemme ehtineet vähän paremmin asettua. Kiitos,
kun olet matkassamme mukana!
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Leena ja Lasse Lampinen
Palasimme heinäkuussa 2016 töihin Senegaliin viiden
Tansaniassa vietetyn vuoden jälkeen, tällä kertaa
asuinpaikkana on Dakar. Lasse toimii SLS:n aluepäällikkönä (Läntinen Afrikka ja Ranska) ja Leena luterilaisen kirkon musiikkityössä.
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Rukousaiheita: Töiden ja koulun aloitus

Suomen Lähetysseura toteuttaa
Jumalan rakkautta sanoin ja teoin.
Teemme työtä 30 maassa lähes sadan
kirkon ja järjestökumppanin kanssa.
Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
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