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HANKEKEHITYSYHTEISTYÖ

Ruth Léonie Tchinze (19) taputtaa 
käsiään ja nauraa yhdessä luok-
katovereiden kanssa. Ollaan ko-

titalousopiskelijoiden kerhossa Kpoko-
lotan teknisen lyseon kerhotilassa. Tytöt 
ovat jääneet koulupäivän jälkeen tapaa-
maan vierailijoita Marttaliitosta.

ACESF-CAn hallituksen jäsen, kou-
lutarkastaja Elisabeth Domatob on 
juuri kertonut, että ensi vuonna Kame-
runissa on vihdoin mahdollista suorit-
taa maisteritutkinto kotitalousalalla. 
Toistaiseksi vasta englannin kielellä, 
ja nyt ollaan ranskankielisellä alueella 
Bertouan kaupungissa. Mutta silti: se 
olisi hieno mahdollisuus, jos vain luki-
si kieltä ensin ahkerasti.

– Pidin jo pienenä kotona tehtävis-
tä töistä. Olin mielelläni äidin apuna. 
Selvitimme, onko mahdollista opiskel-
la sellaista alaa pidemmälle, ja päädyin 

tänne Kpokolotaan. Haluaisin jatkaa 
yliopistossa. Eniten minua kiinnostaa 
ravitsemustiede.

Myös Raissa Abananga (17) haluaisi 
lähteä Bamendan yliopistoon.

– Haluaisin tulla ravitsemustera-
peutiksi. Tässä kaupungissa en pääse 
lukemaan pidemmälle omaa alaani.

Marttojen kumppanijärjestön 
ACESF-CA:n työssä on alkanut tä-
nä vuonna uusi vaihe. Edelleen järjes-
tö kouluttaa kotitalouskursseilla nai-
sia, joilla on matala peruskoulutusta-
so, ymmärtämään ravinnon tarvetta 
ja lähellä tuotetun ruoan ravintoarvo-
ja. Nyt toiminnassa ovat mukana myös 
nuoret kotitalousalan opiskelijat. Ty-
töille on perustettu vapaa-ajan kerho-
ja kuuden koulun yhteyteen, kuudelle 
paikkakunnalle.

ACESF-CA:n puheenjohtaja Marie-

Louise Wandji painottaa, että katse on 
kohdistettava tyttöihin. Siten voidaan 
vaikuttaa tulevaisuuden kamerunilai-
seen naiseen.

– Tyttöjen pitää uskoa itseensä, ot-
taa elämä omiin käsiinsä ja tehdä va-
lintoja. Perinteinen koulumme painot-
taa tottelevaisuutta ja ulkoa opettele-
mista. Nykymaailmassa tyttö pärjää 
vain, jos ajattelee itse. Kerhotoiminnas-
sa keskitytään omiin elämänvalintoihin 
ja unelmiin. Mietitään, mitä itse haluaa 
ja miten sen voi saavuttaa. Opintokäyn-
nit ja keskustelut ovat tärkeitä.

– Kerho antaa minulle paljon uusia 
ideoita tulevaisuuttani varten, sanoo 
Ruth Léonie Tchinze.

Joukko Ruth Léonien ja Raissan luok-
katovereita kerääntyy ympärillemme. 
Heitä kiinnostaa selfien ottaminen vie-
railijoiden kanssa. He kysyvät opiske-
lumahdollisuuksista Euroopassa: Mis-
tä tietoa voi saada? Miten pitkälle voi 
päästä?

ACESF-CA:n kerholaisille kotitalo-
usala voi olla portti tulevaisuudenhaa-
veiden toteuttamiseen. Tällä tekemisen 
riemulla mennään vielä pitkälle!

Martat tukevat kotitalousalan opiskelijoita 
Kamerunissa. Opiskelijatytöt pohtivat kerhoissa 
elämänvalintojaan: mitä haluan ja miten voin sen 
saavuttaa. TERHI LINDQVIST //KUVAT PÄIVI KUKKOLA

Kamerunissa on tyttöjen aika

Kehittämis-
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Bertouassa jär-
jestettiin myös 

Marttojen 
hankkeen kokki-

kilpailu.

Kotitalousalan opiske-
lijat kokoontuvat kou-
lupäivän jälkeen  ker-

hoon Bertouassa. Ker-
hoja on nyt kuudella 

paikkakunnalla.

KIITOS MARTAT! Ajalla 1.1.–31.10.2015 martat keräsivät 
kansainväliseen työhömme yhteensä 5879,62 euroa. Sum-
ma on käytetty Kamerunin ja Swazimaan projekteihimme 
omarahoitusosuutena. Rahoituksesta 85 % on tullut Suo-
men ulkoministeriöltä. Kiitämme sekä marttoja että kaikkia 
suomalaisia veronmaksajia siitä, että meidän on mahdollis-
ta tehdä tätä työtä.

Toiminta jatkuu vuonna 2016. Uutena kohderyhmänä 
ovat Etiopian vammaiset naiset. Tule mukaan toimintaan. 
Järjestä yhdistyksessäsi kahvirahakeräys hankkeille tai Kat-
tilamatka Kameruniin- tai Syödään kuten Swazimassa -ilta. 
Kysy piirisi vapaaehtoisia kv-marttoja kertomaan hankkeis-
tamme.

MITÄ LAHJOITUKSELLA SA A:

80 €  Naisyrittäjän starttiraha raaka-aineita ja  
 ensimmäistä tilavuokraa varten.

25 €  20 tuntia henkilökohtaista ohjausta   
 yrittäjäksi aikovalle naiselle.

15 €  Viikon kotitalouskoulutus    
 vähävaraiselle perheenäidille.

Keräystili: Danske Bank FI15 8000 1570 4855 90/Mart-
tojen kehitysyhteistyö, viite 2066. Keräyslupa: POL-2015-
7512. Lupa voimassa 12.8.2015–1.8.2017. Voit myös tukea 
testamentilla tai merkkipäivälahjoituksella. Lisätiedot: ke-
hittämispäällikkö Terhi Lindqvist, terhi.lindqvist@martat.fi, 
p. 050 516 9412. 


