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Jouluterveiset Kathmandusta!
Paljon on tapahtunut, niin paljon, ettemme ole itsekään pysyneet perässä. Siksi kirjoitamme nyt lyhyesti,
tarkemmin seuraavassa kirjeessä. Lokakuussa vietimme ihanan loman Dashain-pyhien aikaan Malesiassa
Prakashin vanhempien ja veljen kanssa. Sen jälkeen Prakash on ollut todella kiireinen uuden työnkuvansa
kanssa, ja Sara lasten ja monenlaisten työtehtävien kanssa toimistolla. Talla hetkellä meillä ei ole
harjoittelijoita, ja keväällä on tulossa vain yksi, joten Sarankin työn kuvaa on muokattu sen mukaan, ja lisätty
muita työtehtäviä. Sara opiskelee edelleen myös nepalin kieltä. Viime aikoina Sara on työstänyt mm.
toimistolle kertyneiden tarpeettomien tavaroiden organisointia ja virkistyspäivän järjestämistä. Saran terveys
ei ole parantunut, joten energiaa on vienyt myös sen pohtiminen ja ratkaisujen etsiminen lääkärin kanssa.
Olemme erittäin kiitollisia, että lapset (ja Prakash) ovat olleet terveitä.
Suurin huolenaihe viime aikoina on ollut Prakaksen isä. Hänellä todettiin Malesian lomamme jälkeen
tarkastuksissa keuhkosyöpä, joka oli levinnyt kylkiluihin ja ennuste oli huono. Nyt hän on kuitenkin ollut
lääkityksellä ja voi hyvin. Täällä hoidon järjestäminen on myös kustannuskysymys, sosiaaliturvaa kun ei
Nepalissa ole. Syövän leviäminen on hidastunut. Olemme kiitollisia, että hän voi hyvin ja pystymme
huolehtimaan hänestä. Muistattehan kuitenkin rukouksin, tilanne voi muuttua koska tahansa! Siksi vietämme
nyt myös koko joululoman Nepalissa, tahdomme viettää hänen kanssaan mahdollisimman paljon aikaa.

Terveisiä NCFN:n perhetyön ohjaajakoulutuksesta, johon
osallistuimme lokakuun lopulla Nagarkotissa. Opimme paljon
mm. vuorovaikutuksesta, lasten kasvatuksesta, ongelmien
ratkaisusta ja pidimme Raamattutunnin anteeksiannosta.
Olimme kiitollisia, että saimme osallistua ja nähdä
kumppanijärjestömme hyvää työtä!

Niko täytti marraskuun lopulla viisi vuotta.
Juhlimme syntymäpäivää Hattibanin
luonnonkauniissa maisemassa ystävien kanssa.
Niko on reipas ja aktiivinen ja oppii koko ajan
lisää englantia ja myös muita kieliä kansainvälisessä kouluympäristössä.
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Prakash paasi marraskuussa käymään työmatkallaan myös entisellä koulullaan, Gandaki
Boarding Schoolissa Pokharassa, missä hän aloitti SLSn kummioppilaana kymmenvuotiaana.
Hänelle oli tärkeää ja antoisaa muistella lapsuuttaan ja oikeanpuolimmaisessa kuvassa hän
tervehtii koululaista, joka istui luokassa Prakashin paikalla. Kuvat otti Janne Juhaninmäki.
Rukousaiheita:

Yhteystietomme:

- perheen ja Prakashin isän terveys, erityisesti
Saran pitkään jatkunut yskä
-Lähetysseuran ja sen kumppanijärjestöjen työ
Nepalissa
-Nepalin poliittinen tilanne

Prakash ja Sara Dhakal c/o FELM
G.P.O.Box 8975 E.P.C. 2250
Kathmandu, Nepal
sara.dhakal@felm.org
prakash.dhakal@felm.org

Kiitos rukoustuesta ja muistamisista, haluamme toivottaa teille kaikille Siunattua joulunaikaa ja riemullista
Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
"Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas."Jes.9:5
T. Dhakalien perhe
Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista ja
inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi nimemme.

