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„A békesség Istene pedig, … tegyen készségessé titeket minden jóra, 

akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, 

ami kedves őelőtte…” (Zsid 13,20-21) 

 

Kedves Pártfogók, Támogatók, kedves Barátaink! 

 

Sokan kérdezték tőlünk az elmúlt hónapokban, hogy mi újság Kenyában, hogy alakul a pártfogolt 

gyermekek élete ebben a nehéz időszakban, tudjuk-e egyáltalán folytatni köztük a szolgálatot. Ezért most 

először összefoglalom a helyzetet, ezt követően pedig az egyik pártfogolt kislány, Grace szívműtétjéről, 

majd a februári utazásunk során kiderült egyéb egészségügyi problémákról szeretnék beszámolni. 

 

A Covid-19 Kenyában 

Természetesen a vírus Afrikát/Kenyát is elérte. Úgy, mint nálunk, bezárták az iskolákat, a gyülekezést – 

köztük az istentiszteleteket is –, betiltották, ami a kenyai emberek vérmérsékletének, problémamegoldó 

szokásaiknak, na és a rendőrség módszereinek köszönhetően nem ment zökkenőmentesen. A hírekben is 

láthattuk, hogy komoly összecsapások alakultak ki. 

Néhány hétre a kapcsolat is megszakadt köztünk és köztük, mert a szolgálatot végző kinti lelkészeknek is 

otthon kellett maradniuk, ezért nem volt hozzáférésük internethez. Például Ábel, a szolgálat önkéntes 

„oszlopa”, aki a napi kapcsolatot tartja a családokkal és az iskolákkal, március elején családjával hazament a 

falujába, hogy megmutassa decemberben született első gyermeküket a rokonoknak. Eközben jött a karantén, 

és a kis család otthon rekedt. Júniusban, külön minisztériumi engedélyre volt szüksége ahhoz, hogy 

visszatérhessenek Nairobiba. 

A vírus kapcsán az emberek nehéz élete alig elviselhetőre fordult. Ott, ahol az emberek többsége abból 

tengeti életét, hogy az utcán zöldséget, fánkot, mogyorót vagy mást árul, vagy jobbmódú helyi, vagy 

külföldi családoknál alkalmazzák házvezetőnőként, sofőrként vagy kertészként, sok esetben alkalmi munkát 

végez, ott a korlátozások a teljes jövedelem megszűnését eredményezték. Állami támogatáshoz nem jutnak, 

nincs bevételi forrásuk. A pici kunyhóknak, amiben laknak, bérleti díja van, aki nem fizeti, azt kirakják az 

utcára. Hálásak vagyunk Istennek, és köszönjük a Támogatóknak, hogy az EKME részéről két ízben is 

küldhettünk segélyt a családoknak élelemre és a bérleti díjuk kifizetésére (ennek egy részét a tandíjakra 

szánt összegekből, másik részét pedig az általános célokra szánt adományokból, illetve vész-tartalékainkból 

fedeztük). El sem tudjuk képzelni, hogy a nyomornegyedbeli körülmények között, hogy is zajlott ez az egész, 

és milyen következményei lehetnek. 

Mint tudjuk, Kenyában a tanév januártól október végéig tart. A márciusi iskolabezárás óta a tanítás szünetel, 

hiszen messze nincsenek meg az online oktatás feltételei. Mostanra az év harmadik trimesztere zajlana, a 

lemaradás behozhatatlan. Ezért úgy döntött a kormány, hogy ebben a tanévben már nem nyitják ki az 

iskolákat, hanem 2021-ben a teljes tanévet megismétlik. Kérjük Istent, hogy januárban ott (is) 

zökkenőmentesen kezdődhessen el az új tanév. (E beszámoló írása közben kaptam a hírt, hogy lehet, hogy 

mégis kinyitják az iskolákat október közepén, de még bizonytalan a helyzet.) 

 

Grace szívműtétje 

Februári, kenyai látogatásunk után beszámoltam arról, hogy a velünk utazó orvosok az egyik kislánynál 

komoly, veleszületett szívrendellenességet felfedeztek fel. A probléma néhány év múlva a kislány halálához 

vezetett volna, egyetlen megoldás volt rá: a műtét. Ennek költsége 2 millió kenyai shilling (kb. 6 millió 

magyar forint) volt, ami nagy kihívást jelentett volna az EKME számára. Egy segítő komoly 

közreműködésének köszönhetően azonban sikerült Grace részére egészségügyi biztosítást kötni, így ennek a 

biztosításnak, valamint a kórház szociális alapja támogatásának köszönhetően, szeptember elején 

megvalósulhatott a műtét. Az EKME-nek végül is mintegy 400 ezer forintnyi összeggel kellett hozzájárulnia 

a költségekhez. 



 

Értesüléseink szerint a műtét jól sikerült, a kislány erősödik, már 

hazaengedték a kórházból. Otthoni körülményei nem igazán 

ideálisak egy nyílt szívműtét utáni lábadozáshoz, de csupán 

annyit tudunk tenni, hogy küldünk az őt nevelő nagymamának 

segítséget ahhoz, hogy ellássa Grace-t bőséges, egészséges étellel 

és tiszta vizet vegyen neki. A betegségét felfedező, februárban 

kint járt kardiológusok szerint itthon egy ilyen beavatkozáson 

átesett gyermek tökéletesen más ellenőrzésben/utógondozásban 

részesül, de hát az ott Afrika, ahogy ezt mondani szoktuk. 

Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy ez a műtét megvalósul-

hatott; hogy anyagilag nem állította az EKME-t megoldhatatlan 

akadályok elé; és hogy Grace állapota javul. Amint az idáig 

vezető úton is tettük, bízzuk ezt a kislányt Istenünk gondoskodó, 

védő kezébe, hogy testben-lélekben megerősödve, az Úrban 

bízva folytathassa további életét. 

 

További feladataink 

Szintén a februári orvosi vizsgálatok során derült ki, hogy 

Mambónak hasi sérve van. Mambó első pártfogoltjaink egyike, 

kissé túl lehet már a 30 éven, családja van, de régi pártfogója még mai napig is segíti őt, pici kunyhójuk 

bérleti díjának fizetésében. Ezt ő azzal hálálja meg, hogy szervezi a Kawangware nyomornegyedben élő 

pártfogoltakat, foglalkozik velük. Ezen kívül, valahányszor meglátogatjuk őket, és pártfogoltjaink népes 

csapata együtt van, ő nagy felelősségtudattal, de határtalan humorral és jókedvvel áll be a karmester/nótafa 

szerepébe, s afrikai hévvel vezeti az éneklést. De minden más szervezési feladatot is rá lehet bízni. Segít, 

ahol csak tud. 

Mambó teljesen árván nőtt fel, a pártfogásnak köszönhetően térhetett vissza az utcagyereki létből az 

iskolába. Többféle munkával próbálkozott, mostanában építkezéseken dolgozik. Nyilván a sok cipeléstől, 

sérvet kapott. Műtétre van szüksége, most ennek szervezéséhez látunk hozzá. Februári látogatásunk után egy 

tanfolyamra jelentkezett, amit, ha elvégez, matatu (helyi busz tömegközlekedés) sofőr lesz belőle. Ezzel és a 

korábbi tanulmányaival egész életében szerény megélhetésre tesz szert. A tanfolyam viszont csúszik a 

karantén miatt, reméljük, januártól elkezdődik. 

Az egyik hétéves kisfiú, Kevin máj-problémáját is szeretnénk kivizsgáltatni, kezeltetni. 

Ezekben a hónapokban a tandíjakkal, az eredményekkel és más iskolai dolgokkal nincs sok feladatunk. Így 

kis önkéntes csapatunkkal itthon és Kenyában arra tudjuk szánni a felszabadult időt, hogy ezeknek az 

egészségi problémáknak a megoldásán munkálkodjuk. 

 

Mindannyian kérjük Isten áldását a gyerekekre, családjaikra, környezetükre, az erőfeszítésekre, amit értük 

teszünk, és azokra, akik bármilyen formában e szolgálat mellett állnak. 

 

Szeretettel 

Bálintné Kis Beáta 

 

 

Ha valaki úgy érzi, hogy hozzá szeretne járulni a fent leírt szolgálathoz, az EKME 

bankszámlájára (OTPBank 11711034-20804538) utalással, vagy csekken teheti meg. A 

megjegyzésben feltétlenül legyen ott a cél, pl. „Grace műtétjére”, vagy „Mambó műtétjére” 

vagy „Kevin kivizsgálására”. 

 

Az Evangélikus Külmissziói Egyesület elérhetőségei: 

Email: ekme@lutheran.hu vagy balint.nairobi@yahoo.com 

Honlap: kulmisszio.hu vagy ekme.lutheran.hu 
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