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Orpolapset opintielle 
 

Kotisivumme on www.zimorvot.org 

 

Uusi sähköposti zimorvot@gmail.com 
 

 
  

http://www.zimorvot.org/
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Vapaaehtoinen Aalto ja Atida tutustuvat Imiren eläimiin 

 

Modester ja Takudzwa ovat valmistuneet Midland State Universitystä, paljon onnea! 
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KATSAUS DZIKWA TRUSTIN TOIMINTAAN JA TULOKSIIN 
 
Organisaatio sekä toimintamalli 

YHDESSÄ ORPOLASTEN HYVÄKSI

• Yksityinen hyväntekeväisyyssäätiö 2002 alk.

• Strategia, toteutuksen ohjaus & valvonta

• Toimintakeskuksen omistus ja kehittäminen

• Operatiivinen henkilöstö, vapaaehtoiset & 
opiskelijat

• Koulut, viranomaissuhteet, NGO-verkostot, 
lähetystöt, viestintä

Dzikwa Trust 
Fund

• Kansalaisjärjestö 2003 alk., jäsenistö

• Kummien, tukijoiden hankinta & varojen ja 
muiden resurssien keruu, rahankeräysluvat

• Anomukset Suomessa, Euroopassa, globaalisti

• Verkostot, sidosryhmäviestintä, SOME-viestintä

Zimbabwen 
Aids-orvot ry

• V. 2009 perustettu kansalaisjärjestö Zimbabwessa, 
PVO, # 10/2014, jäsenistö

• Julkinen varainkeruu Zimbabwessa, kampanjat

• Pitkän ajan kestävyyden turvaaminen

Friends of 
Dzikwa Society

1

 
 
Toimintamme Zimbabwessa on ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä, joka pohjaa YK:n 

lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisiin kohtiin ja varmistaa niiden toteutumista hei-
koimmille. Dzikwa Trustin toimintamalli perustuu lahjakkaiden, koulutyöstä innostu-

neiden, mutta syrjäytymisvaarassa olevien lasten monipuoliseen auttamiseen turvalli-
sesti heidän omassa ympäristössään. Korostamme tyttöjen oikeuksien toteutumista, 
ja siksi 2/3 lapsista on tyttöjä. 

Dzikwa Trustin tuen ydin on kattava stipendi peruskoulunkäyntiin (ala-aste + yläaste) 
Dzivarasekwan julkisissa kouluissa. Kullakin lapsella on nimetty kummi. Lukioon tai 

muihin jatko-opintoihin pääseminen sovitaan aina erikseen koulutulosten ja rahoituk-
sen mukaan. Tarjoamme lapsille koulutuksen lisäksi monipuolista fyysisen, henkisen 

ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukea rakentamassamme toimintakeskuksessa. Tavoittee-
na on mahdollistaa jokaisen lapsen omien voimavarojen löytäminen ja myönteinen, 
tasapainoinen kehitys oman maansa osaaviksi rakentajiksi. 

Toiminta on suunniteltu kattamaan vuosittain noin 400 hädänalaista lasta ja nuorta. 
Lapset asuvat laajan sukuyhteisönsä luona. Huoltajilla on tärkeä rooli ymmärtää 

Dzikwa Trustin tukiohjelman valintakriteerit ja lapsiin kohdistuvat odotukset sekä si-
toutua lasten koulutyön ja kehityksen tukemiseen. Teemme avointa yhteistyötä koulu-
jen, opetushallinnon ja muiden viranomaisten kanssa.  

 
Keskeisiä saavutuksia vuosien mittaan 

Orpolasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukitoiminta yhdessä Hararen köyhimmässä 
lähiössä alkoi yhdestä pojasta vuonna 1992 ja on vakiintunut merkittäväksi lasten oi-
keuksien ohjelmaksi Dzivarasekwassa. Yksi keskeinen saavutus on ollut monipuolisen 

toimintakeskuksen (Dzikwa Activity Centre) rakentaminen lasten ja henkilöstön joka-
päiväiseen tehokkaaseen käyttöön.  
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 Kuva: Linnea Parkkonen 

 
Taulukko 1 kertoo Dzikwa Trustin koululaisten eri vaiheiden päättötutkintojen määrät, 
kuluva vuosi mukaan lukien:  

 
TUTKINTO 2006 

 
2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 Odotus 
2020 

Yht. 
 

Ala-aste 
Grade 7 
 

15 32 30 57 29 28 38 36 21 38 35 

 
44 

 
23 
 

22 

 
32 480 

Yläaste 
   O-level 
 

7 5 18 26 39 40 44 29 22 19 27 
 
23 

 
16 
 

29 
 
26 370 

Lukio 
A-level 
 

2 4 6 4 6 11 17 14 18 16 10 
 
18 

 
16 
 

18 
 
15 175 

Yhteensä 

 
 
24 

 
 
41 

 
 
54 

 
 
87 

 
 
74 

 
 
79 

 
 
99 

 
 
79 

 
 
61 

 
 
73 

 
 
72 

 
 
85 

 
 
55 

 
 
69 

 
 
73 

 
 
1025 

 
Dzikwa Trustin oppilaiden tulokset ovat vuosittain pysyneet selvästi maan keskimää-
räisen tulostason yläpuolella. Vuosien mittaan moni nuori on voinut edetä jatko-

opintoihin eri tasoilla, joko kummin tuella, stipendillä tai oppisopimusjärjestelyllä. 

 
Taulukko 2 kokoaa yhteen tukiohjelman läpikäyneiden oppilaiden suorittamat tutkin-
not jatko-opinnoissa vuodesta 2006 alkaen tähän päivään: 
 
 Ulkom. 

yliopistot 
Zimbabwe 
yliopistot 

Zimbabwe 
AMK 

Kv.standardin 
Diploma, 
esim. ACCA 

Zimbabwe 
Ammattikoulut 
ja -opistot jne. 

Yhteensä 

 
Tytöt 
 

 
6 

 
13 

 
5 

 
- 

 
34 

 
58 

 
Pojat 
 

 
3 

 
7 

 
3 

 
1 

 
22 

 
36 

 
Yhteensä 

 
9 

 
20 

 
8 

 
1 

 
56 

 
94 

 
Tällä hetkellä Dzikwa Trustilla kaikkiaan 42 jatko-opiskelijaa, joista 12 opiskelee ul-

komailla stipendien turvin. Dzikwa Trustin opiskelija Bishop sai oppisopimuspaikan 
ZETD:sta / Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company. 
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Dzikwa Trust on luonut erinomaiset suhteet useiden maiden suurlähetystöihin ja YK:n 

alaisiin kv. järjestöihin Hararessa. Säätiö on voinut tehdä merkittäviä parannuksia ja 
investointeja sekä toimintakeskuksessa että metsänistutus- ja ruokaturvahankkeessa 

Australian, Hollannin ja Tsekin valtion myöntämien apurahojen turvin. Dzikwa Trust 
on siirtynyt vuosi vuodelta yhä enemmän aurinkoenergian käyttöön. Nyt jo noin 80 % 
sähköntarpeesta tuotetaan aurinkoenergialla. 

 
Oppilaiden menestystarinoita 
Yläasteen ensimmäisen luokan oppilas Charlene Murima sai stipendin St. Marks High 
Schooliin Delawaressa Yhdysvalloissa. Charlene lähti elokuussa St. Marksiin sisäoppi-

laitokseen. Opiskelut sujuvat, ja tukena on lomien aikana amerikkalainen perhe.  
Vuoden 2018 ylioppilas Evidence Kwayidza vietti Suomessa huhtikuun 2019 tavaten 

kummeja ja tukijoita. Hän osallistui Zimbabwen Aids-orvot ry:n vuosikokoukseen 6.4. 
ja vieraili Suomen Pankissa, kouluissa Espoossa, Helsingissä ja Seinäjoella, Helsingin 
vapaamuurareiden tapaamisessa sekä useiden kummien perheissä kertoen orpolasten 

tuesta ja tarpeista. Evidence pelasi koripalloa ja lauloi tiensä uuden kummin sydä-
meen ja sai näin mahdollisuuden yliopisto-opintojen aloitukseen elokuussa 2019. 

Vuoden 2017 ylioppilas Tendai Mikioni lähti Zimbabwen Presidentin stipendillä luke-
maan oikeustiedettä Fort Haren yliopistoon Etelä-Afrikkaan. Vuoden 2018 ylioppilaat 
Letwin Chakanetsa ja Moreblessing Bhunu lähtivät Kiinan valtion stipendillä opiskele-

maan laskentatointa ja oikeustiedettä; Samuel Kanhodo sai puolestaan ensimmäisenä 
Dzikwa Trustista Venäjän valtion stipendin Pietari Suuren Teknilliseen korkeakouluun, 

jossa Samuel opiskelee sähköinsinööriksi. 
 

Henkilöstö, koulutus ja johtaminen 
Dzikwa Trustilla oli vuonna 2019 toimintakeskuksessa 18 työntekijää. Operatiivisen 
toteutustiimin vetäjänä, toimintakeskuksen koordinoijana ja hallintojohtajana (Opera-
tions Manager) on toiminut Taneal Kamuzungu 1.3.2018 alkaen. Erillinen metsänistu-

tus- ja ruokaturvahanke työllisti 6 henkilöä, joista 4 on entisiä Dzikwa Trustin oppilai-
ta. Tiimin vetäjänä toimii Takawira Kindoni. 

Dzikwa Trustin kirjanpitäjä Prince Samson sai päätökseen kansainvälisen ACCA-
tutkinnon (Association of Certified Chartered Accountants). Kulttuurikoordinaattori 
Alouis Sagota valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineena Child-sensitive 

Social Policies. Lasten asioista vastaava kenttätyöntekijä Levita Chenera jatkoi liiketa-
louden hum.kand. opintoja suorittaen työharjoittelunsa Dzikwa Trustin töissä. Natasha 

Rimura aloitti 1,5 vuotta kestävät kv. suhteiden maisteriopinnot. Vartijat saivat ilmai-
sen peruskoulutuksen Safeguard-firmalta. Metsänistutus- ja ruokaturvahankkeen Mof-

fat Tsarara osallistui Indonesian suurlähettilään kutsusta 2 viikon ruokaturvan ja ka-
lanviljelyn koulutukseen Indonesiassa heinäkuussa. 
Dzikwa Trust kehitti kaikille työntekijöille uudet työnkuvaukset ja uudisti työsopimuk-

set vastaamaan lainsäädäntöä ja alan käytäntöjä. Valmiiksi saatiin myös oma Child 
Protection Policy -ohje. HR-ammattilainen Chipo Dikandifuwa antoi vapaaehtoisapua 

henkilöstöhallinnon kehittämisessä. 
Vuoden mittaan operatiivisessa toiminnassa oli mukana suuri joukko vapaaehtoisia; 
heistä 21 oli Zimbabwesta ja 10 ulkomailta. Lisäksi 15 Dzikwa Trustin omaa jatko-

opiskelijaa toimi säännöllisinä tukiopettajina lukukausilomillaan.  
Seppo Ainamo ja Oili Wuolle toimivat yhä vapaaehtoisina Zimbabwessa viettäen siellä 

noin puolet ajasta. Oili jatkoi ohjelmajohtajana ja osallistui Tanealin kanssa apujärjes-
töjen yhteisen Heads of Agencies -foorumin ja sen Finance & HR -klusterien kokouk-
siin. Seppo keskittyi tukiohjelman uusien lasten valintaan, tilinpidon sisäiseen tarkas-

tukseen, rahoitukseen, metsänistutus- ja ruokaturvahankkeeseen ja sidosryhmäsuh-
teisiin. 
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Dzikwa Trust menetti 17 vuotta säätiön hallitusta johtaneen syvästi kunnioitetun ja 
rakastetun puheenjohtajansa Stephen J. Chifunyisen, joka menehtyi vaikeaan sairau-

teen 5.8.2019.  
 

 
 

Stephen J. Chifunyise, Dzikwa Trustin puheenjohtaja 2002-2019 

 

Hallituksen varapuheenjohtaja Marah Hativagone otti vetovastuun. Muita jäseniä oli-
vat: Friends of Dzikwa Societyn puheenjohtaja Stephen Gwasira, tukiohjelman perus-

taja Seppo Ainamo, ohjelmasihteeri (MEFMI) Sharon Wallett ja lokakuun alkupuolelle 
asti juristi Petronella Nyamapfene. Johtokunnassa on tällä hetkellä kaksi paikkaa täyt-
tämättä. 

 
Toimintaympäristö vuonna 2019 
Zimbabwen talouden alamäki valitettavasti jatkui v. 2019 ja BKT:n arvioidaan supis-
tuneen 7-8 %. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on pudonnut alle 30 %:iin. Jo en-

nestään haurasta maata kurittivat helmikuinen hirmumyrsky ja maataloussadon kan-
nalta huonot sateet. Väestön ruokaturvatilanne on heikentynyt niin, että WHO:n mu-
kaan 5.8 milj. ihmistä on jonkinasteisen ruoka-avun tarpeessa.  

Hallitus ja keskuspankki muuttivat raha- ja valuuttamarkkinoita mm. lopettamalla 
maan monivaluuttajärjestelmän (”dedollarisation”), tuomalla markkinoille uudelleen 

Zimbabwen dollarin (ZWL) sekä perustamalla pankkien väliset valuuttojen tukku-
markkinat. Ulkomaan valuutoista on yhä kova pula ja Zimbabwen dollari on heikenty-
nyt jatkuvasti lisäten inflaatiopaineita. Maassa on pulaa myös sähköstä ja polttoai-

neesta. Ennusteet vuodelle 2020 ovat epävarmoja; hallitus ennustaa BKT:n kasvuksi 
3 % ja IMF lähes nollakasvua, mutta monet ekonomistit ovat synkempiä.  

Dzikwa Trustia suojaa tässä tilanteessa se, että tulot ovat vahvassa valuutassa, em-
mekä joudu vaihtamaan niitä heikentyvään kotimaan valuuttaan kuin tarpeen mu-
kaan. Säätiö saa lähes kaiken rahoituksen ulkomailta Zimbabwen Aids-orvot ry:n 

kautta ja on oikeutettu maksamaan henkilökunnan palkat Yhdysvaltain dollareissa. 
Tämä on suojannut henkilöstön tilannetta. 
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Toimintakeskuksen hieno uudistumisvuosi 
Toimintakeskuksessa ilme ja toiminnallisuus koheni huimasti Australian lähetystön 
kautta saadun DAP-tuen avulla. Apuraha oli kokonaisuudessaan 44 983 USD, mikä 
riitti seuraaviin investointeihin ja korjauksiin: 

 Aurinkovoimalla toimiva kontista muokattu IT Innovation hub 

 Uusi suurkeittiön kaasuhella, arkkupakastin ja jääkaappi 

 Uusi 225 L sadza-keitin 

 Aurinkopaneeleja, 24 kpl x 330W asennuksineen 

 Kaksi uutta 5 000 L vesitankkia asennuksineen 

 Koottava 60 m² teltta ja 60 tuolia 

 Säilytyskaappeja 

 Kaksi projektoria 

 Sähkökaapeleiden ja putkien korjauksia 

 5,5 KW:n generaattori metsänistutus- ja ruokaturvahankkeeseen 

 
Vuoden mittaan Suomesta ja Saksasta kävi 12 vierailijaa, joista 3 oli työharjoittelijoita 

suomalaisista ammattikorkeakouluista. Joukkoon mahtui tammikuussa Alpha Aid & 
Travelin sekä Liike ry:n edustajat marraskuussa. Lisäksi toimintakeskuksessa vieraili-

vat Australian, Indonesian, USAn ja Venäjän suurlähettiläät, Italian lähetystön dele-
gaatio, UNICEF Zimbabwen maajohtaja, UNDP:n maajohtaja, UNESCON alueellinen 
johtaja puolisoineen, Angel of Hope Foundationin edustaja, kv. Punaisen Ristin edus-

taja, yritys- ja muita yhteistyökumppaneita sekä H.I.S. koulun Interact Club.  
Dzikwa Trust järjesti lasten huoltajille maaliskuussa ja joulukuussa yhteistilaisuudet, 

joissa kävi yhteensä 262 huoltajaa. Vuosi huipentui lasten joulujuhlaan ja kannustus-
palkintojen jakoon 6.12., jolloin mukana oli 312 lasta.  

 

KOULUNKÄYNNIN TUKI VUONNA 2019 

 
Lasten lukumäärät ja koulutulokset 
Dzikwa Trustin tukemat oppilaat käyvät seitsemää ala-astetta ja kahta yläastet-
ta/lukiota Dzivarasekwassa. Dewuren sisäoppilaitoksessa ei ole enää meidän oppilaita. 
Yksi erityisoppilas, pieni albinotyttö Elshaddai, saatiin kummin tuella siirretyksi v. 

2019 erityiseen sisäoppilaitokseen Kapota Schooliin Masvingossa.  
 

Taulukko 3 erittelee tyttöjen ja poikien lukumäärät eri koulutustasoilla: 
 

KOULUASTE III /2019 
Tytöt 

III /2019 
Pojat 

III /2019 
Yhteensä 

I /2020 
Tytöt 

I /2020 
Pojat 

I / 2020 
Yhteensä 

Ala-aste 
Grades 1-7 

 
141 

 
45 

 
186 

 
137 

 
55 

 
192 

Yläaste 
Forms 1-4 

 
67 

 
34 

 
101 

 
65 

 
31 

 
96 

Yläaste 
Forms 5-6 

 
14 

 
17 

 
31 

 
16 

 
16 

 
32 

 
Kertaajat 

 
2 

  
 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

Peruskoulu 
+ lukio yht. 

 
224 

 
96 

 
320 

 
218 

 
102 

 
320 

Jatko-
opiskelijat 

 
31 

 
16 

 
47 

 
25 

 
16 

 
41 

 
Yhteensä 
 

 
255 

 
112 

 
367 

 
243 

 
118 

 
361 

  
Vuoden 2020 alussa lasten lukumäärä oli 361, joista tyttöjä oli 67 % ja poikia 33 %. 
Dzikwa Trust rekrytoi vielä lisää uusia lapsia erityisesti ala-asteelle. Kummittomia lap-

sia on vuoden 2020 I lukukaudella 39, ja heille tulee ensin löytyä kummi. Jatko-
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opinnoissa oli vuonna 2019 yhteensä 47 opiskelijaa, joista 10 valmistui vuonna 2019. 
Tutkintonsa suorittaneista jo kuusi on saanut työpaikan. 

Vuoden 2019 ylioppilaat hakevat maan presidentin ja eri maiden stipendiohjelmiin se-
kä oppisopimuspaikkoihin zimbabwelaisissa yrityksissä. 

Koulunkäynnin eri tasojen päättötutkintojen tulokset 2019 olivat hyvät ala-asteella ja 
lukiossa, mutta yläasteella selvästi aikaisempaa heikommat. Grade 7 -tutkinnon kir-
joitti 23 oppilasta, joista 16 jatkoi yläasteelle. Yläasteen eli O level -kokeet kirjoitti 29 

oppilasta, joista 15 jatkoi lukioon. Ylioppilaskokeet, eli A level -tutkinnon, suoritti 18 
oppilasta, joista 15 sai hyväksytysti läpi vaadittavat 3 ainetta. Tällä kertaa 10 parhaan 

joukossa oli 7 poikaa ja 3 tyttöä. Paras poika, Givemore, sai 20 pistettä eli 4 erin-
omaista (A) tiedeaineissa. Toiseksi paras poika Anter sai täydet 15 pistettä kolmessa 
tiedeaineessa. 

Dzikwa Trust on jo tehnyt suomalaisen vapaaehtoisen avulla alustavan selvitystyön 
oppimistulosten heikentymisen syistä ja oppimisvaikeuksista. Työtä jatketaan erillis-

projektina v. 2020. 
Oppilaista 25 valittiin luokanvalvojiksi (Prefect). Heistä tyttöjä oli 20 ja poikia 5. 

 

Tukiopetus 
Dzikwa Trust järjesti toimintakeskuksessa jatkuvaa tukiopetusta yläasteen ja lukion 
oppilaille historiassa, uskontotieteessä ja englannin kielessä. Ala-asteen 3-5 luokkien 
oppilaat saivat ohjausta lähinnä englannin kielessä ja matematiikassa. STEM Excel -

järjestö tuki tiedeaineiden opetusta yläasteen kaikkiaan 70:lle Form 3- ja Form 4 -
oppilaalle. Omat jatko-opiskelijat opettivat matematiikkaa, tiedeaineita, historiaa, 

englantia, maantiedettä ja kirjanpitoa lukukausilomillaan. Lisäksi 22 Grade 7-, 25 O 
level- ja 12 A level -oppilasta osallistui kouluissaan loma-ajan erityisopetukseen.  

 

IT-opetus ja IT Innovation Hub 
Lasten IT-opetus jatkui aktiivisena ja se kohdistui kaikkiin ikäluokkiin. Suomen Pankin 

lahjoittamat 49 noin 4 vuoden ikäistä kannettavaa tietokonetta saapuivat hienosti tul-
litta maahan Friends of Dzikwa Societyn nimissä. 

Toimintakeskus siirtyi uuteen aikaan, kun Dzikwa Trust ryhtyi tekemään yhteistyötä 
amerikkalaisten nuorten perustaman innovatiivisen SPROUT Codingin (Science, Prog-
ramming, & Uncommon Technologies) kanssa maaliskuussa 2019. Vanha tavarakontti 

muokattiin uuteen uskoon Australian tuella ja nyt uudessa IT Innovation Hubissa kou-
lutetaan koodauksen opettajia ja opetetaan koodaustaitoja lapsille. Kaikkiaan 49 

Dzikwa Trustin ala-asteen 5.-7. luokkien oppilasta on oppinut koodausta. 
Katso tarkemmin SPROUT Coding: https://sproutcoding.org/ 

 
LASTEN HYVINVOINNIN JA VIRKISTYKSEN TUKI 

 
Ruokailu 
Dzikwa Trustin keittiö on auki muina päivinä paitsi sunnuntaisin. Keittiö valmisti vuon-
na 2019 yhteensä 99 788 lämmintä ateriaa. Päivittäin ruokailussa käyvien lasten lu-

kumäärä vaihteli keskimäärin 300-320 välillä ja oli nousussa vuoden loppua kohti. 
Ruokaturvan tilanne Zimbabwessa on heikentynyt. Dzikwa Trustin hankintapäällikkö 
Priscilla Takawira on toistaiseksi pystynyt ostamaan suuret erät maissijauhoa ja muita 

perustarvikkeita, mutta tilanne on epävakaa. Onneksi Dzikwa Trustin oma metsänistu-
tus- ja ruokaturvahanke toimittaa nyt valtaosan tuoreista vihanneksista sekä kanan- 

ja kaninlihasta keittiölle. 
 

https://sproutcoding.org/
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Terveydenhuolto ja syntymätodistukset 
Kaikkiaan 320 lasta ja nuorta sai apua terveydenhoitoon toimintakeskuksessa en-
siapulaukkuun turvautuen. Rujeko-klinikalle ohjattiin 72 tapausta. Lääkäri-käynneistä 
75 suuntautui yleislääkäri Dr. Chagondalle Dzivarasekwassa ja 35 erikoislääkäreille 

keskustassa. Kaksi lasta vaati sairaalahoitoa. 
Dzikwa Trust auttoi 6 oppilasta saamaan puuttuvan syntymätodistuksen; vaikein ta-

paus oli pantu vireille jo vuonna 2016. Vuoden 2019 lopussa tämä tärkeä asiakirja 
puuttui vielä 18 lapselta. 
 

Tyttöjen voimaannuttaminen 
Dzikwa Trustin tyttöjen voimaannuttaminen Enhanced Sisterhood Clubin avulla oli jäl-

leen aktiivista ja toi tuloksia. Toiminta on ollut mahdollista KSR:n vuotuisen avustuk-
sen turvin. Klubi järjesti 38 työpajaa, joissa aiheina olivat lasten/ tyttöjen/ naisten 

oikeudet, perinnekulttuurin normien ongelmat tytöille, seksuaaliterveys, HIV/AIDS ja 
tyttöihin/ naisiin kohdistuva väkivalta. Pojat kutsuttiin mukaan useisiin kokoontumi-

siin. Lisäksi klubilaisilla oli joitakin vierailuja ja joulukuussa päätösleiri. Yhteensä 

54 tyttöä osallistui tapahtumiin säännöllisesti. Kaikkiaan 20 tyttöä kouluttautui ver-
taistukihenkilöiksi Girls for Girls Zimbabwen konsepteilla. Vietimme hienon valmistu-

jaisjuhlan perjantaina 21.2.2020, jolloin tytöt saivat virallisen Girls for Girls Zimbabwe 
Mentor -statuksen. 

 
Suojakoti 
Suojakodissa asui 5 yläasteen ja lukion oppilasta, kolme vanhempaa vapaaehtoista/ 
opiskelijaa ja yksi työntekijä sekä ajoittain suomalaisia vapaaehtoisia ja työharjoitteli-
joita.  

 
Esittävä taide – Dzikwan kulttuuriryhmä 
Dzikwa Culture Group -kuoro, marimba- ja rumpuryhmä, tanssiryhmät ja näytelmä-
kerho toimivat aktiivisesti ja saavuttivat uusia merkkipaaluja. Mukana oli 90 lasta ja 

nuorta, joista 66 oli tyttöjä ja 24 poikia. Kouluttajat jatkoivat panostusta uusien pien-
ten oppilaiden innostamiseen ja treenaamiseen. Dzikwa Trustin kuoro esiintyi ammat-
timaisesti Australian lähetystössä 1.3., African Forumissa 4.4., EU-päivänä 10.5., In-

donesian kansallispäivän juhlassa 26.9., Yhdysvaltojen lähetystössä USAIDin apuraho-
jen jakotilaisuudessa 13.11 ja Ruotsin kansallispäivänä 6.6. sekä St. Lucia -juhlassa 

13.12. 
Marimba- ja tanssiryhmät esiintyivät vakuuttavasti Kiinan lähetystön ja yritysten jär-

jestämässä lastenjuhlassa 3.6., kahdessa Angel of Hope Foundationin tilaisuudessa 
presidentin puolison Amai Auxillia Mnangagwan kutsusta, UNCRC:n 30-vuotisjuhlan 
näyttelyssä 20.11., Enbee Stores -firman vuosijuhlassa 23.11. sekä vuoden huippuna 

3.12.2019 UNICEF Zimbabwen järjestämässä suuressa World Children’s Day 30th 
Commemorations -tapahtumassa.  
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Dzikwa Trustin lapset pääsivät mukaan Theatre in the Parkiin maaliskuussa Chipawo 
Culture Trustin kanssa. Dzikwa Trustilla oli vahva edustus alueellisesti ja maakunnalli-

sesti voittoisassa DZ High School 1:n näytelmässä koulujen kilpailussa. Joukkue sijoit-
tui lopulta valtakunnallisesti 6. sijalle. Kolme Dzikwan nuorta sai erityismaininnan 

parhaina näyttelijöinä. Neljä nuorta osallistui School of Acting -peruskoulutukseen.  

 

Pallopelit 
Jalkapallo: Poikien jalkapallo jatkui Harare Elite Junior Football Development -

liigassa. Liigassa pelasi yhteensä 45 Dzikwa Trustin poikaa, ja joukkueet olivat: 
 

Pelaajien  

lukumäärä 

Ikäryhmät Dzikwa Trustin 

pelaajia 

Dzikwa Trustin 

ulkopuolisia 

16 Alle 12 vuotta 12 4 

15 Alle 14 vuotta 11 4 

16 Alle 16 vuotta 15 3 

18 Alle 18 vuotta 7 6 

 
Dzikwa Trustin parhaat maalintekijät Munashe ja Phillip palkittiin kultamitalein Youth 
Power Group Zimbabwe -kisassa. Vuonna 2020 on tarkoitus aloittaa tyttöjen alle 15-
vuotiaiden joukkue. Yli 18-vuotiaat pojat aikovat liittyä Dzivarasekwa Area Zone -

liigaan. 

 
Koripallojoukkue kuuluu Harare Basketball Associationiin, joka pelasi vuonna 2019 
B-liigassa. 15 poikaa pelasi yhteensä 38 ottelua ja voittivat niistä puolet. 15 tyttöä 

pelasi 18 ottelua voittaen 12. 
 

Urheilupäivä 2019 
Dzikwa Trustin 17. yleisurheilukisat pidettiin riemukkaasti stadionin B-areenalla lauan-
taina 21.9.2019. Niihin osallistui 322 lasta sekä suuri joukko vapaaehtoisia toimitsijoi-

ta, säätiön johtoa ja henkilökuntaa. Osallistujien määrä oli yhteensä 479. Kiinan suur-
lähetystö antoi merkittävän 10 000 USD lahjoituksen kustannusten kattamiseen ja 

uusien verryttelyasujen hankintaan. 

 

Shakkikerho 
Shakkikerhoon kuului 30 oppilasta, ja pelaaminen on jatkunut aktiivisena. Kerho liit-
tyy vuonna 2020 Zimbabwe Chess Federationiin.  

 
Lasten retket  
Vuonna 2019 kaikkiaan 13 lasta osallistui luontoretkiin Imiren luonnonpuistoon kum-
mivieraiden kanssa. Vuoden mittaan suuri joukko lapsia osallistui erityisiin tapahtu-

miin Dzikwan ulkopuolella. Kiinan lähetystön ja yritysten hyväntekeväisyysjuhlaan 
osallistui 50 lasta ja 8 aikuista. REPS-teatterin joulunäytelmästä nautti 430 lasta kah-

dessa eri esityksessä. Italian lähetystö kutsui 20 dzikwalaista konsertteihin joulukuus-
sa.  

 

DZIKWA TRUSTIN KULUT VUONNA 2019 

Kokonaiskulujen lasku johtuu pääosin siitä, että Zimbabwessa siirryttiin virallisesti 

pois pitkään vallinneesta monivaluuttajärjestelmästä. Maan oma valuutta, Zimbabwen 

dollari (ZWL) otettiin uudelleen käyttöön kotimaisten maksujen hinnoitteluun. Zim-

babwen dollari heikentyi vuoden mittaan merkittävästi Yhdysvaltain dollariin nähden, 

mikä vaikutti huomattavien säästöjen syntymiseen mm. koulumaksuissa. Tukiohjel-

man lasten lukumäärä pysyi myös edellisvuotta alempana koko vuoden. 
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Taulukossa 4 esitellään Dzikwa Trustin toimintakulut päälajeittain (v. 2018 tilintarkas-
tetut luvut ja v. 2019 tilintarkastuksessa olevat luvut): 

 

Kululaji                           USD 2019 % 2018 

Koulunkäynti 135 344 40 217 251 

Muu tukitoiminta ja varainhankinta 88 381 26 112 993 

Ajoneuvo- ja huoltokulut 15 385 4 15 797 

Hallinto 24 565 7 23 991 

Henkilöstökulut 70 871 20 71 161 

Toimintakeskuksen ylläpito 9 271 3 11 011 

Kokonaiskulut (ilman poistoja) 343 817 100 452 204 

Metsänistutus- ja ruokaturvahanke  33 373   32 665 

 

VARAINHANKINTA ZIMBABWESSA JA FRIENDS OF DZIKWA SOCIETY  
Friends of Dzikwa Society (FODS) jatkoi varainkeruuta ja tavaralahjoitusten hankintaa 

sekä verkostojen luontia. FODS keräsi merkittävimmän rahalahjoituksen lasten yleis-
urheilukisoihin 21.9.2019, 10 000 USD Kiinan suurlähetystöltä. Sen sijaan hyvänteke-
väisyysgolf 29.11.2019 jäi hyvin vaisuksi ja tappiolle runsaat 1 700 USD. Kisan osan-

ottomaksut jouduttiin hyväksymään paikallisvaluutassa, jonka arvo oli murto-osa bud-
jetoidusta. Monet yritykset olivat myös passiivisia loppuvuodesta, koska ne olivat 

käyttäneet yhteiskuntavastuun määrärahansa helmikuisen hirmumyrsky Idain uhrien 
auttamiseen. 
Vuoden aikana tavaralahjoituksia lasten ruokailuun ja muuhun tukitoimintaan saatiin 

yhteensä noin 3 500 USD arvosta. Suurimpia lahjoittajia olivat Angel of Hope Founda-
tion, kiinalaiset yritykset Hararessa, Groombridge SPAR, Bakers Inn, Harare Mayor’s 

Cheer Fund ja Venäjän lähetystö. FODS hoiti Suomen Pankilta saatujen 49 kannetta-
van tietokoneen maahantuonnin tullivapaasti. 

 

DZIKWA TRUSTIN METSÄNISTUTUS- JA RUOKATURVAHANKE 
Suomen valtion kehitysyhteistyöapu päättyi vuonna 2016, ja toiminta jatkui nyt jo 

kolmatta vuotta yksityisten lahjoitusten varassa. Hankkeen investointeihin Dzikwa 
Trust on saanut merkittävät avustukset Alankomaiden Zimbabwen suurlähetystön 

kautta (elokuussa 2018 17 000 USD), sekä viimeksi Australian suurlähetystön kautta 
(marraskuussa 2019 30 000 USD). 
Dzikwa Trust vuokraa Hararen kaupungilta 60 hehtaarin alueetta (v. 2012-2037), jos-

ta noin 10 hehtaaria on erilaisten rajoitusten alaista ja 30 hehtaaria on korvauksetta 
paikallisten pienviljelijöiden käytössä maissinviljelyyn. Dzikwa Trust on aktiivisesti 

muokannut 20 hehtaarin alaa, jossa 16 hehtaaria muodostaa polttopuuviljelmän. Polt-
topuuta on nyt istutettu yhteensä 60 000 puuta. Tällä hetkellä ½ hehtaaria on vihan-
nespuutarhan ja ½ hehtaaria hedelmäpuutarhan käytössä.  

 
Taimitarhalla kasvatettiin v. 2019 omaan istutukseen tarvittavat eukalyptuspuun 

taimet sekä 232 Fever Treen ja 100 Red Mahogany -tainta. Lisäksi kasvatettiin 267 
Natal Mahoganyn tainta myyntiin Zimbabwen Metsähallitukselle.  
 

Dzikwa Trust istutti polttopuuta tuottavalle eukalyptusviljelmälle uusintaistutuk-
sina 6 210 puuta. Vanhempia isoja puita valitettavasti menetettiin varkaille noin 

2 000, minkä vuoksi oli tarve tehdä paljon uusintaistutuksia. Varkaudet on sittemmin 
saatu poliisin avulla kuriin. 
 

Osa Alankomaiden antamasta avustuksesta käytettiin vihannestarhan laajentami-
seen 0,12 hehtaarista ½ hehtaariin sekä valikoiman monipuolistamiseen. Alueelle tuli 

myös toinen 5 000 litran vesitankki. Viljely onnistui hyvin, ja hanke toimitti joka viikko 
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keittiölle perusvihannekset (vihreät vihannekset, keräkaalit, sipulit) lasten ruokailuun. 
Kokonaismäärä v. 2019 oli noin 4 600 kg. Australian avustuksen myötä vihannestar-

halle on asennettu kattava kastelujärjestelmä (drip irrigation), joten tuotantomääriä 
voidaan kasvattaa v. 2020. Lisäksi rahalla rakennetaan kaksi isoa kasvihuonetta, jois-

sa viljellään tomaattia, kurkkua, kurpitsaa ja paprikaa. Avustus kattaa myös aurinko-
voimalan ja isohkon varastorakennuksen. 
 

 
 

Kastelujärjestelmä on asennettu. Hanaa kääntämällä saamme vettä vihanneksille. 
 
Osa Alankomaiden antamasta avustuksesta käytettiin kanien ja broilereiden kas-

vatuksen aloittamiseen. Taimitarhan viereen rakennettiin kaksi kanalaa ja suoja häk-
keineen kanien pitoon. Hanketiimi on menestynyt alusta asti broilereiden kasvatuk-

sessa hyvin, mutta kanien kasvatuksen oppimisprosessi on ollut vaikeampi. Aluksi ka-
ninpoikasia menehtyi jatkuvasti eläinlääkärin hoidosta huolimatta. Asia on sittemmin 

saatu hallintaan siirtämällä kanihäkit toiseen paikkaan. Hanke toimitti v. 2019 keittiöl-
le 544 kania ja 1 200 broileria. 
Australian avustuksella on ostettu 10 uutta mehiläispesää. Mehiläistarhaus on tar-

koitus käynnistää maaliskuussa 2020. 
 

Hedelmäpuutarhan pinta-ala pysyi v. 2019 ennallaan. Puutarha tuottaa säännöllistä 
avokado-, appelsiini-, mandariini-, mango-, guava-, persikka-, granadilla-, papaija- ja 
sitruunasatoa. Hedelmäpuita on yhtensä 113 kpl. Vuoden 2019 sato oli: 3 000 gua-

vaa, 850 appelsiinia, 50 kg persikoita, 76 mandariinia ja jonkin verran sitruunoita, 
mangoja ja papaijoita. Kaikki puut eivät vielä tuota hedelmää. 

Metsänistutus- ja ruokaturvahanke antaa vakituista työtä 6 henkilölle, joista neljä on 
Dzikwa Trustin entisiä oppilaita. Lisäksi toiminnassa oli mukana kaksi Binduran yliopis-
ton opiskelijaa sekä rahoitusta toiminnalle hankkiva vapaaehtoinen Jussi Suomesta. 

Dzikwa Trustin lapset osallistuivat joukolla siivouskampanjaan huhtikuussa ja puunis-
tutukseen lauantaina 7.12.2019. Yläasteen ensimmäisen luokan oppilaat kävivät opin-

toretkellä huhtikuun lomallaan. Lisäksi ala-asteen päättäneistä lapsista 8-10 tuli päi-
vittäin auttamaan taimitarhalle marras-joulukuussa. Samoin osa yläasteen ja lukion 
päättäneistä nuorista teki loppuvuodesta paljon vapaaehtoistyötä hankkeen parissa. 
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ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 

Toiminnan keskeiset asiat 
Yhdistyksen tehtävänä on varojen kerääminen Dzivarasekwan 400 orpolapsen koulun-
käynnin sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapset käyvät alueen 

julkisia kouluja. Yhteistyökumppanimme Dzikwa Trust Fund (Dzikwa Trust) ylläpitää 
toimintaa ensisijaisesti Dzivarasekwassa sijaitsevasta toimintakeskuksesta käsin, jon-

ne lapset tulevat päivittäin ruokailemaan, saamaan tuki- ja IT-opetusta sekä osallis-
tumaan harrastuksiin. 
Tilikauden kokonaistuotot olivat 398 398 €, mikä on 4 % alle budjetin ja 13 % vä-

hemmän kuin edellisenä vuonna. Summaan sisältyy kummien antamia kummilasten 
lahjarahoja, yhteensä 11 390 €. Nimenomaan lasten tukiprojektille kohdistuvia varoja 

siirrettiin 356 970 €. Tuottojen kehitys ja rakenne selviävät oheisista kuvioista. 
Osasyy keräyssumman suhteelliseen pienenemiseen on, että vuonna 2017 saadusta 
suurlahjoituksesta osa oli kirjanpidossa siirretty vuodelle 2018. 

Yhdistyksen kulut Suomessa olivat 14 386 € ja Zimbabween voitiin siirtää varoja yh-
teensä 386 050 €, 12 % vähemmän kuin vuonna 2018. Kulut Suomessa jakautuivat 

seuraavasti: hallintokulut 6 096 € (1,6 % verrattuna projektin kuluihin) ja matkakulut 
8 290 € (2,1 %). 
Yhdistyksen pankkitili Iso-Britanniassa toimii sikäläisiä lahjoittajia varten. Tilille tule-

vat lahjoitukset saavat veroedun; HMRC:n myöntämästä virallisesta statuksesta hyö-
tyy myös yhdistys. Tälle tilille (NatWest UK) on vuoden aikana saatu lahjoituksina 

12 627 € ja sieltä on siirretty varoja Zimbabween 19 102 €:n arvosta. Tilin saldo vuo-
den lopussa oli vasta-arvoltaan 6 093 €. 
Yhdistyksen toiminnan alijäämä oli 4 481,55 €, minkä jälkeen yhdistyksen oma pää-

oma on 19 274,54 €. Tämä ylittää selvästi hallituksen asettaman tavoitteen 10 000 €. 
Tämän lisäksi taseeseen on kirjattu siirtovelkana 4 010,35 €, joka koostuu etukäteen 

vuodelle 2020 maksetuista jäsen- ja kummimaksuista. Koska yhdistyksen tavoitteena 
ei ole kasvattaa omaa pääomaa on luonnollista, että se tekee joko pientä ylijäämää tai 

alijäämää vuosittain. 
Yhdistyksellä on vuoden 2019 lopussa 414 jäsentä, 332 kummia ja 105 maksavaa 
yleiskummia. Vuoden 2019 lopussa tukiohjelmassa oli mukana 361 lasta, joista 243 

on tyttöjä (67 %). 
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Rahoituksen kehittyminen 

Maksetut lapsikohtaiset kummimaksut pysyivät samalla tasolla verrattuna edelliseen 
vuoteen. Vuoden lopussa meillä oli edelleen 39 lasta, joilla ei ollut maksavaa kummia. 

Jäsenmaksuja kertyi 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä vastaa 369 jäsentä. 
Maksaneiden osuus on n 89 %. Keinoja parempaan jäsenmaksujen keruuseen tarvi-
taan edelleen. 

Yleiskummimaksu tuotti 18 925 €, 14 % vähemmän kuin 2018, vastaten 105 henkeä. 
Tämän tukimuodon markkinointia on edelleen tehostettava. 

Metsänistutus- ja ruokaturvaprojektin aktiivinen vapaaehtoinen Jussi keräsi ystäväpii-
ristään tukea metsäprojektille, jonka kokonaismäärä oli hyvät 17 690 €. 
Olemme jälleen vuodelle 2019 saaneet Kansan Sivistysrahastolta 6 000 €:n apurahan 

Dzivarasekwan syrjäytymisvaarassa olevien tyttöjen voimaannuttamiseen ja kulttuurikas-
vatukseen. 
Saimme uskolliselta tukijalta Saksasta 35 000 € toiminnan yleisrahoitukseen. Yhteen-
sä 11 tukijaa Suomessa ja yksi kanadalainen tukija antoivat suurlahjoituksia ruokara-

hastoon, näitä kertyi 22 685 €. Terveydenhoitoavustuksiin saimme 4 800 € saksalai-
selta tukiyhdistykseltä Harare e.V:ltä, kuten monena vuotena aikaisemminkin. Sama 
yhdistys tuki myös lasten jalkapalloharrastusta 1 620 €:lla. Lisäksi englantilainen 

juoksuklubi keräsi urheiluun 2 606 €. Suomen Pankin Huvilajuoksijat puolestaan kerä-
sivät IT-toimintaan 1 181 €. 

Turun yliopiston ylioppilaskunnalle menevät lämpimät kiitokset siitä, että he ovat jat-
kuvasti tukeneet toimintaamme erillisellä keräyksellä; tuotto v. 2019 oli 3 196 €. 
Kiitämme erityisesti jälleen Munkkiniemen yhteiskoulun koulutussäätiötä ja Seinäjoen 

lukiota aktiivisuudesta. Toivomme yhä lisää kouluja mukaan tukemaan Dzikwa Trustin 
orpolapsia päivätyökeräyksillä. 

Viisi kummia ohjasi ilahduttavasti merkkipäivälahjoituksia yhdistyksellemme, yhteen-
sä 6 421 €. 
Edellä mainittujen suurlahjoitusten lisäksi on annettava paljon kiitoksia niille lukuisille 

lahjoittajille, jotka vuoden aikana ovat antaneet lahjoituksia eri tukitoimintoihin, sekä 
suuria että pieniä. Kaikki annettu tuki on auttanut ylläpitämään toimintaamme. 

 

 
 
Useat järjestöt ja niiden jäsenet tukevat toimintaamme monella tavalla, sekä kum-

meina että lahjoittajina. Näihin tukijoihin kuuluvat esimerkiksi eri maiden Vapaamuu-
rarit, Odd Fellow -veljeskunta, Rotaryt sekä eräät säätiöt ja vapaamuotoiset kummi-
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renkaat. Monet tukijat ovat myös vierailleet Dzivarasekwassa ja sen jälkeen lahjoitta-
neet rahaa toiminnalle, jonka he omin silmin ovat havainneet hyväksi. Lämpimät kii-

tokset kaikille lahjoittajille! 
Yhdistys painatti ja markkinoi kalenterin vuodelle 2020. Tässä monet aktiiviset kum-

mit tekivät ratkaisevaa työtä. Pahoittelemme kalenteriin pujahtanutta painovirhettä 
eräiden päivämäärien kohdalla.  

 

Tiedotus 
Kummeille ja jäsenille lähetettiin 6 kummikirjettä sähköpostitse. Yhdistyksen verkko-
sivut toimivat osoitteessa www.zimorvot.org. 

Facebookin www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot/ seuraajamäärä on nyt n. 1 500. 
Facebook-sivuista on vastannut Maria Ainamo-Mc Donald. Verkkosivujen päivityksestä 
ovat vastanneet Anna Puhakka, Hanna Kauko ja Risto Heikkinen. Instagram-tilistä on 

vastannut Risto Heikkinen, osoite: www.instagram.com/dzikwatrust/ 
Kummiviestintää ovat hoitaneet Oili Wuolle ja Elina Holmström. Moni muu vapaaeh-

toinen on auttanut meitä suuresti erilaisissa tehtävissä. 
Yhdistyksen vuosikertomus painettiin suomenkielisenä. Vuosikertomus on myös saa-
tavana sähköisessä muodossa verkkosivuillamme. Hallitus toivoo, että kummit käyt-

tävät tätä vuosikertomusta hyväksi esitellessään yhdistyksen toimintaa ystävilleen. 
Näin toivomme saavamme lisää tukijoita. Yhdistys sai julkisuutta muutamissa lehtiar-

tikkeleissa, tässäkin asiassa toivomme aktiivista tukea jäseniltämme. 
Dzikwan lasten videoesityksiä löytyy Youtubesta haulla Dzikwa Trust. 
 

Hallinto 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 6.4. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 
2018, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus, valittiin yhdistyksen hallitus ja vahvis-
tettiin lopullisesti talousarvio vuodelle 2019.  

 
Pitkäaikainen puheenjohtaja Peter Rehnström oli jo aikaisemmin ilmoittanut jättävän-

sä puheenjohtajan tehtävän. Yhdistyksen kokous huhtikuussa asetti vaalitoimikunnan, 
jonka jäseniksi valittiin Bo Lindfors (pj.), Hanna-Liisa Liikanen, Bo Andersson, Maria 
Ainamo-Mc Donald, Oili Wuolle ja Seppo Ainamo. Toimikunnan tehtävä oli ehdottaa 

ylimääräiselle yhdistyskokoukselle uusi puheenjohtaja. Peter Rehnström toimi vt. pu-
heenjohtajana, kunnes uusi puheenjohtaja valittiin joulukuussa 2019. 

 
Hallitus vuonna 2019:  
Peter Rehnström (pj) 

Bo Andersson (vpj) 
Oili Wuolle (pääsihteeri) 

Hanna Vaininen (rahastonhoitaja) 
Karolina Rovala (sihteeri) 

Roy Siljamäki 
Varajäseninä ovat olleet: 

Maria Ainamo- McDonald 
Risto Heikkinen 

Elina Holmström 
Hanna Kauko 

 

Hallitus on kokoontunut 5 kertaa, osa juoksevista asioista on hoidettu sähköpostineu-
votteluina. Hallituksen työryhmät ovat käsitelleet markkinointia, laskutusta ja viestin-

tää. 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 14.12. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 ja vahvistettiin kummi- ja jäsenmaksut:  

  

http://www.zimorvot.org/
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot/
http://www.instagram.com/dzikwatrust/
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Maksut vuonna 2020 ovat 

 jäsenmaksu 40 € 

 yleiskummimaksu  180 € 
Kummimaksut 

 ala-aste  430 € 36/kk  

 yläaste 560 €  47/kk  

 lukio  730 €  61/kk 
 

Vaalitoimikunta ehdotti uudeksi puheenjohtajaksi KTM Kaisa Leikolaa ja varapu-

heenjohtajaksi TkT Pirita Mikkasta. Kokous valitsi heidät yksimielisesti esityksen 
mukaisesti. Peter Rehnström ja Bo Andersson siirtyivät syrjään, mutta ovat hallituk-

sen käytettävissä neuvonantajina. 
Tilintarkastajana vuonna 2019 on toiminut KHT Risto Ekholm BDO Oy:stä ja varalla 
on tilintarkastusyhteisö BDO. 

 

   
Dzikwa Trustin operatiivinen tiimi                   Oili Wuolle ja Seppo Ainamo toimintakeskuksessa 
 

 

Yhdistyksen hallitus 2019: vasemmalta Hanna Vaininen, Maria Ainamo- McDonald 

Bo Andersson, Risto Heikkinen, Peter Rehnström, Karolina Rovala ja Elina Holmström 

Poissa Roy Siljamäki ja Hanna Kauko. Oili Wuolle kameran takana. 
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NÄIN VOIT TUKEA TOIMINTAAMME ORPOLASTEN HYVÄKSI 
 
Pankkitili: Zimbabwen Aids-orvot ry, Nordea FI76 1745 3000 0616 40 NDEAFIHH  

Käytä maksun aiheen mukaista viitettä. 

 

TULE YLEISKUMMIKSI, tuet kaikkia lapsia, 180 € / vuosi tai 15 € / kk VIITE 1119.  

Ilmoittaudu meille s-postilla zimorvot@gmail.com tai postitse 

 Anna nimi, puhelinnumero, s-posti ja postiosoite  

 Yleiskummimaksun ja jäsenmaksun voit suorittaa heti, kun olet ilmoittautunut 

 

TULE KUMMIKSI! Kummina saat säännölliset tiedotteet ja voit seurata lapsen kehitystä ja 

koulumenestystä. Tue yhden lapsen koulutusta. Tiedustele pääsihteeriltämme onko lapsia 

ilman kummia. 

Kummimaksu (VIITE 1012) laskutetaan vuoden alussa. Vuonna 2020 ne ovat: 

 ala-aste   430 € tai 36 €/kk 

 ylä-aste   560 € tai 47 €/kk 

 lukio    730 € tai 61 €/kk 

 

TUE JOTAKIN TOIMINNAN OSA-ALUETTA valitsemallasi summalla: 

 Ruokailu:     VIITE 1038 

 Terveydenhoito:    VIITE 1025 

 Urheilu ja kulttuuri   VIITE 1067 

 Tukiopetus ja koulukirjat  VIITE 1106 

 IT-opetus   VIITE 1180 

 Yleislahjoitus ja toimintakeskus  VIITE 1070 

 Metsänistutus- ja ruokaturvahanke VIITE 1135 

 Lahja omalle kummilapsellesi VIITE 1203 

 

LIITY YHDISTYKSEN JÄSENEKSI, Ilmoittaudu s-postilla zim-orvot@gmail.com anna yhteys-

tietosi ja maksa jäsenmaksu 40 € pankkitilillemme, VIITE 1009. Saat yhdistyksen tiedotteet, 

voit osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää äänivaltaa. 

MERKKIPÄIVÄLAHJASI voit ohjata yhdistykselle. Pyydä oma viite keräystä varten. 

Voit myös tehdä testamenttilahjoituksen toimintamme hyväksi. 

HALUATKO AUTTAA jollakin muulla tavalla? Kerro pääsihteerillemme oili.wuolle@gmail.com  

 

Yhdistyksen sähköpostiosoite zimorvot@gmail.com 
Yhdistyksen posti osoitetaan pääsihteerille 

Oili Wuolle   +358 40 5922543 oili.wuolle@gmail.com 
Seppo Ainamo +358 40 721 1405 seppo.ainamo@kolumbus.fi 

Ulvilantie 19 d A 26 / 00350 Helsinki 

Pj. Kaisa Leikola +358 40 508 4784 kaisa.leikola@gmail.com 

 

Yhteystiedot Zimbabwessa 

Seppo Ainamo +263 772 210 855 dzikwatrust@africaonline.co.zw 

Oili Wuolle  +263 772 403 485 dzikwatrust@africaonline.co.zw 

Postiosoite  Dzikwa Trust Fund/ PO Box HG 916/ Highlands / Harare / Zimbabwe 

 
www.zimorvot.org  

www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot 
Instagram: www.instagram.com/dzikwatrust/ 
Youtubesta löytyy videoita haulla Dzikwa Trust. 
 

Rahankeräyslupa RA/2019/355 on voimassa 1.5.2019–30.4.2024 koko Suomen alueella 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta.  

mailto:zimorvot@gmail.com
mailto:zim-orvot@gmail.com
mailto:oili.wuolle@gmail.com
mailto:zimorvot@gmail.com
mailto:oili.wuolle@gmail.com
mailto:seppo.ainamo@kolumbus.fi
mailto:dzikwatrust@africaonline.co.zw
mailto:dzikwatrust@africaonline.co.zw
http://www.zimorvot.org/
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot
http://www.instagram.com/dzikwatrust/
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Tule mukaan yleiskummiksi  
 tukemaan lasten hyvinvointia 

• Tuemme 400 orpolapsen koulunkäyntiä ja hyvinvointia Zimbabwessa 
• Tuellasi katetaan lasten ruokailu-, terveys-, tukiopetus- ja harrastuskuluja 

• Avustus menee kokonaisuudessaan lasten hyväksi 
• Maksa 180 € tai 12*15 € pankkitilillemme 
  FI76 1745 3000 0616 40  Viite 1119 

Ilmoitathan yhteystietosi (nimi, postiosoite, sähköposti, puhelinnumero)  
joko maksun yhteydessä tai sähköpostitse zimorvot@gmail.com 

www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot  
www.zimorvot.org  

     Instagram: www.instagram.com/dzikwatrust/ 
     Youtubesta löytyy videoita haulla Dzikwa Trust. 

 

mailto:zimorvot@gmail.com
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot
http://www.zimorvot.org/
http://www.instagram.com/dzikwatrust/

