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Yhdistyskokous 1.12.2018 

 
 

Z I M B A B W E N A I D S – O R V O T   R Y 
yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön 
& Friends of Dzikwa-yhdistyksen kanssa 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 
 

1. Toiminnan ydin  
Zimbabwen Aids-orvot ry (jatkossa Yhdistys) jatkaa oppimisesta innostuneiden 

orpolasten koulunkäynnin, yleisen hyvinvoinnin ja monipuolisen kehityksen tu-
kemista Zimbabwessa. Paikallisina yhteistyökumppaneina Zimbabwessa ovat 

hyväntekeväisyyssäätiö Dzikwa Trust Fund (jatkossa Dzikwa) ja sen yhteyteen 
perustamamme julkiseen varainhankintaan oikeutettu kansalaisjärjestö Friends 
of Dzikwa Society (jatkossa FODS), jolla on PVO- eli Private Voluntary Organi-

sation tunnus. 
 

Koulunkäynnin tuen rakenne: 
Vuonna 2019 rakenne koulunkäynnin tukitoiminnassa on sama kuin vuonna 
2017. Tuettavia lapsia on 410. Pysyvä tavoite on pitää tyttöjen osuus 2/3 ta-

solla.  
 

Dzikwa Basic 
Dzikwa Trustin tukiohjelman ydintä eli Dzikwa Basic on lasten peruskoulun tu-
keminen eli ala-asteen ja yläasteen suorittaminen (Grades 1 - 7 ja Forms 1 - 

4). Ala-aste päättyy Grade 7-tutkintoon. Yläaste päättyy O-level tutkintoon. 
Kummihankinta kohdistuu ensisijaisesti Dzikwa Basic- toimintaan, johon kuuluu 

315 lasta. Lapset käyvät tavallisia päiväkouluja Dzivarasekwan lähiössä.  
Dewure sisäoppilaitoksessa on vuonna 2019 enää kaksi oppilasta. 
  

Dzikwa Special 
Muut koulumuodot ja -asteet, kuten lukio eli A-levels (Forms 5 & 6), ammatti-

koulutus ja muu jatko-opiskelu sekä mahdolliset erikoiskoulut, kuten sisäoppi-
laitokset, kuuluvat tukiohjelman Dzikwa Special -osaan. Tähän ryhmään kuu-
luu 95 oppilasta, joista 56 on jatko-opinnoissa. 

Kaksivuotisen lukion kummimaksu määritetään kiinteänä päiväkouluissa ja sisä-
oppilaitoksessa opiskeleville. Sen sijaan muiden jatko-opiskelijoiden vuosi-

maksu määräytyy täysin yksilöllisesti, opiskelijan todellisen kulubudjetin mukai-
sesti ja budjetista sovitaan etukäteen kummin kanssa. 
Jatko-opiskelu ei ole Dzikwa Trustin eikä Yhdistyksen toiminnan ydintä. Kummit 

voivat kuitenkin niin halutessaan jatkaa nuoren tukemista peruskoulun jälkeen 
lukiossa ja tulevissa ammatti- tai muissa opinnoissa. Dzikwa etsii aktiivisesti 

stipendejä ja oppisopimuspaikkoja koulun päättäneille nuorille. Vuonna 2019 
Dzikwa ja FODS jatkavat koulun päättäneiden nuorten ohjaamista stipendien 

ja oppisopimusten hakuun ja etsivät strategisia partnereita nuorten työllistymi-
sen ja ammattikoulutuksen tukemiseen (esim. IT-tutkinnot; muut ammatilliset 
valmiudet, yrittäjyyskoulutus eri tasoilla jne.). 

 
Lasten saama koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuki: 

Yhdistys laatii talousarvionsa niin, että se pystyy tukemaan Dzikwan toimintaa 
kattaen kaikkien lasten koulunkäyntiin ja muihin tukitoimintoihin tarvittavat 
välttämättömät resurssit. Pakollisten koulumaksujen lisäksi Dzikwa hankkii 
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rajoitetun määrän kouluasuja ja koulutarvikkeita, sekä jakaa ne sovitun kritee-

ristön mukaisesti eniten tarvitseville ja ansioituneille oppilaille. 
Dzikwa tarjoaa lounasruokailun vuonna 2019 kuutena päivänä viikossa. Myös 

ala-asteen 3. luokalta lähtien kaikille lapsille suunnattu IT-opetus jatkuu 
vuonna 2019 omassa IT-luokassa toimintakeskuksessa. Laitteet tulisi uusia 

vuoden 2019 aikana.  
Keskeisten kouluaineiden tukiopetus toimintakeskuksessa nojaa pääosin vapaa-
ehtoisten ja opintoharjoittelijoiden panokseen. 

Muissa hyvinvointi- ja virkistystoiminnoissa Dzikwan kyky ylläpitää toimintaa 
vuonna 2019 nykytasolla edellyttää kohdelahjoituksia ja/tai apurahoja ja 

riippuu Suomen ja Zimbabwen varainhankinnan onnistumisesta niiden hankin-
nassa. 
 

Toiminnan jatkumiselle tärkeät yleiskummit: 
Yleiskummit ovat tärkeä osa toiminnan jatkuvuutta. Yleiskummien vuosittai-

sella tukimaksulla rahoitamme yhteisiä kuluja, kuten päivittäistä ruokailua, pe-
rusterveydenhoitoa, IT- ja tukiopetusta, urheilua ja muuta virkistys- ja harras-
tustoimintaa, tyttöjen ja poikien erityiskerhoja, luontoretkiä sekä toimintakes-

kuksen ylläpitoa, logistiikkaa ja hallintoa. Tavoitteena on edelleen saada 
200 yleiskummia vuonna 2019. 

 
Yhteenveto lasten hyvinvoinnin ja kehityksen tukemisen toiminnoista: 

• Lasten ruokailu: Dzikwa tarjoaa lapsille lämpimän aterian toiminta-

keskuksessa maanantaista lauantaihin. Ruokailussa arvioidaan käyvän 
päivittäin keskimäärin 280 Dzikwan omaa lasta. Ruokailussa voi kou-

lunkäynnin tukiohjelman lasten lisäksi käydä noin 60 lapsen ryhmä 
ahdingossa olevia Dzivarasekwan lapsia. 

 

• Terveydenhuolto: Tukitoiminta kattaa pääasiallisesti lasten perus-
terveydenhuollon kulut sekä HIV/AIDS- ja muuta ennaltaehkäisevää 

terveysvalistusta. Ryhmävalistusta järjestetään käyttämällä alan va-
kiintuneita asiantuntijajärjestöjä ja osaavia vapaaehtoisia Zimbab-
wessa.  

Dzikwa auttaa puuttuvien syntymätodistusten ja muiden kriittisten 
henkilöllisyyspapereiden kuten passien hankinnassa. 

Dzikwa antaa lapsille mahdollisuuksien mukaan sosiaalista tukea, sel-
vittää syitä oppimisvaikeuksiin ja kommunikaatiovaikeuksiin sekä an-

taa kummien erityistuella ruoka-apua, tukea asumiseen jne.  
 

• IT-koulutus: Dzikwa järjestää lapsille ikäryhmittäin toimintakeskuk-

sessa perustason IT-opetusta. Vanhemmat oppilaat suorittavat joko 
Dzikwa oman atk-ajokorttitutkinnon, tai rahoituksen järjestyessä 

maksullisen kansainvälisen atk-ajokortin.  Dzikwa on rekisteröity kan-
sainvälisen kaupallisen atk-ajokorttikoulutuksen virallisena opetus- ja 
tutkintopaikkana. Dzikwa pyrkii aktiivisesti saamaan lisää maksavia 

ulkopuolisia asiakkaita Dzivarasekwasta ja lähialueilta. 
 

Internetpiste Dzivarasekwan asukkaille: Dzikwa on hakenut ra-
hoitusta avatakseen nykyisen IT-luokan viereiseen tilaan maksullisen 
internet-palvelupisteen Dzivarasekwan ja lähialueiden asukkaille, joi-

den on nykyisin matkustettava keskustaan internet-kahviloihin saa-
maan palvelua. Dzikwa aikoo myös hakea rahoitusta toisen, nykyistä 

suuremman IT-tilan rakentamiseen. IT-ala on Zimbabwen talouden 
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kasvualoja jo pitkään. Alustava rakennuslupa ja piirustukset ovat ole-

massa. 
 

IT-luokan laitteiden uusinta: Nyt käytössä olevat 9 vuotta vanhat 
laitteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Yhdistys etsii käyttökelpoisia 

tietokoneita Suomesta. Laitteiden ja muiden kertyneiden lahjoitusten 
kuljettaminen edellyttää merikuljetuksen järjestämistä joko kontilla 
tai muutoin. 

 
• Tukiopetus: Loppututkintoja suorittavat oppilaat osallistuvat koulu-

jen maksulliseen ”Vacation School” -opetukseen. Muille lapsille järjes-
tetään lähinnä vapaaehtoisvoimin keskeisten oppiaineiden tukiope-
tusta (englanti, matematiikka, luonnontieteet, historia, maantieto, us-

kontotiede, kirjanpito).  
 

• Virkistystoiminta: Lasten palloilu-, muut urheiluharrastukset ja 
esittävän taiteen harrastus sekä luontoretket jatkuvat erityisten 
kohdelahjoitusten tai apurahojen turvin vuonna 2019. Jalkapallohar-

rastus Hararen junioreiden liigatasolla jatkuu aktiivisena Saksasta 
saatavan kohdetuen turvin. Entistä aktiivisempina palloilulajeina ovat 

koripallo ja lippupallo, joissa Dzikwa on myös rekisteröitynyt liigoihin 
ja voi toimia koko lähiön harjoituskeskuksena. 
Dzikwa Culture Group on vahvistanut brändiään saatuaan toistami-

seen koko Zimbabwen nuorten parhaan tanssi- ja soittoryhmän pal-
kinnon v.2017. Dzikwa kuoroa varataan edelleen aktiivisesti esiinty-

mistilaisuuksiin Hararessa. Dzikwa aikoo osallistua HIFAan ja nuorten 
esittävän taiteen kilpailuihin sekä järjestää kulttuuritapahtumia toi-
mintakeskuksessa. 

Dzikwan lapset järjestävät klubitoimintaa ja Dzikwa kutsuu toiminta-
keskukseen muita järjestöjä pitämään esityksiä (mm. koulujen Inter-

act-klubit, ympäristöjärjestöt). Lapset osallistuvat metsänistutukseen 
ja muihin metsähankkeen erityistapahtumiin sekä lähialueen siivous-
kampanjoihin. 

Friends of Dzikwa– yhdistys etsii harrastustoimintoihin suojelijoita, ra-
hoitusta ja muuta tukea Zimbabwesta mm. lähetystöiltä, kv. järjes-

töiltä, yrityssponsoreilta, Zimbabwe Culture Fundilta jne. 
 

• Suojakoti (Dzikwa Shelter): 
Suojakodissa asuu arvioilta 8 vanhempaa opiskelijaa sekä vierailevia 
ulkomaalaisia vapaaehtoisia. Vierailijat maksavat vuokraa ja täysihoi-

tomaksua, mutta heitä ei ole riittävästi kattamaan suojakodin koko-
naiskuluja, jotka ovat noin 10 000 EUR vuodessa ilman arvioituja asu-

miskorvauksia. Suojakodin kulujen kattaminen varainkeruun kautta 
on hyvin haasteellista. Dzikwan tulee etsiä aktiivisesti uusia ratkaisuja 
Suojakodin rahoitukseen. 

 
2. Metsänistutus, ruokaturva & ympäristökasvatus  

Dzikwa jatkaa erillisenä hankkeena taimitarhausta, metsänistutusta, he-
delmätarhausta, vihannesten viljelyä, sekä syksystä 2018 alkaen ruoka-
turvahankkeen laajennuksena kanien ja broilereiden kasvatusta. Vakiin-

tuneita yhteistyökumppaneita ovat Hararen kaupunki, Zimbabwen met-
sähallitus, kaupunginosan asukkaat ja Binduran yliopisto.  
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Vuonna 2019 Dzikwa Trust istuttaa 12,000 uutta eukalyptuspuuta 

polttopuun kasvatukseen. Istutusten kokonaismäärä nousee noin 
70,000:een.  

Taimitarha tuotta v. 2018 165,000 eukalyptuspuuntainta kaupalliseen 
myyntiin, pääosin sopimuspohjalta SAA:lle (Sustainable Afforestation 

Association). Dzikwa jatkaa tätä sopimuskasvatusta.  
Ruokaturvahanke laajeni vuonna 2018, kun Dzikwa sai Hollannin 
suurlähetystöltä $ 17,000:n apurahan vihannestarhan tuotannon kol-

minkertaistamiseksi sekä kanien ja broilereiden tuotannon aloitta-
miseksi. Vuonna 2019 Dzikwan keittiön vihannesten tarve katetaan 

pääsoin omasta maasta. Lisäksi tuotamme keittiölle viikoittain 25 
broileria ja 15 kania, mikä vähentää tarvetta ostaa naudan lihaa. 
Dzikwa ei toteuta uutta peltometsäviljelyn koulutusta eikä viljelyä joh-

tuen varojen puutteesta. 
Henkilökunta koostuu viidestä työntekijästä, joista neljä on Dzikwan 

aikaisempia oppilaita. Binduran yliopistosta on kaksi opiskelijaa työ-
harjoittelussa. Dzikwan koululaiset käyvät tempauksissa auttamassa 
ja tutustumassa eri toimintoihin.  

Yksityisten kohdelahjoitusten on € 12,000. Puun taimien myynti tuot-
taa arviolta noin € 8,000. Alankomaiden suurlähetystön varoja siirtyy 

vuodelle 2019 noin € 4,000. Dzikwa Metsänistutus-, ruokaturva- ja 
ympäristöhankkeen käytettävissä olisi vuonna 2019 noin € 24,000.  
Hanke on merkityksellinen Dzikwan omavaraisuudelle, lasten ympä-

ristökasvatukselle, Dzivarasekwan yhteisölle sekä Zimbabwen ympä-
ristönsuojelun kannalta. Hankkeelle ei ole vielä löytynyt uutta pitkän 

ajan kokonaisrahoitusta.  
 

3. Toiminnan toteutus ja valvonta 

Yhdistys hankkii tuettaville orpolapsille kummeja, joiden maksama vuosittainen 
kummimaksu kattaa yhden nimetyn lapsen koulunkäyntiin liittyvät maksut sekä 

osuuden hyvinvointi- ja virkistystoiminnan kuluista. Muuten yleiseen hyvinvoin-
tiin, harrastus- ja virkistystoimintaan liittyvät tarpeet sekä Dzikwan hallinto, 
toimintakeskuksen ja suojakodin ylläpito ja ajoneuvojen kulukorvaukset kate-

taan yksityistahojen tukilahjoituksilla ja yleiskummien vuosimaksuilla. 
Dzikwa Trust ottaa zimbabwelaisia vapaaehtoisia ja opiskelijoita työharjoitte-

luun siten, että heille maksetaan pientä kulukorvausta. Zimbabwen ulkopuolelta 
otetaan mukaan toimintaan vapaaehtoisia ja opiskelijoita työharjoitteluun oma-

kustannusperiaatteella. Yhdistys on julkaissut sosiaalisessa mediassa esitteen 
työharjoittelumahdollisuuksista. 
 

Yhdistyksen toiminta Suomessa perustuu täysin vapaaehtoisvoimiin. 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet eivät peri kokouspalkkioita eikä saa muita kor-

vauksia työstään. Toiminnan valvontaan liittyen Yhdistys maksaa yhdelle halli-
tuksen jäsenelle edestakaiset matkakulut Zimbabween vuosittain. 
 

Valvonta & ohjaus 
Hallitus seuraa Dzikwan toimintaa ja taloutta tilannekatsausten, johdon talous-

raportoinnin ja välitilinpäätösten avulla. Dzikwan kirjanpito-ohjelmisto toimii 
Pastel-järjestelmässä. 
Yhdistyksen omaa taloutta seurataan välitilinpäätöksillä ja erityisraportoinnilla 

vertaamalla budjetoituihin lukuihin. Hallinnolliset kulut katetaan yhdistyksen jä-
senmaksuilla. Tukiohjelman toiminnan kokonaisvalvonnasta ja koordinoinnista 

Zimbabwessa vastaavat tukiohjelman perustajat Oili Wuolle ja Seppo Ainamo, 
jotka viettävät noin puolet vuodesta kenttätyössä Hararessa.  
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Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimii KHT-tasoinen tilintarkastaja. 

 
Zimbabwessa yhteistyökumppani Dzikwa Trustilla on lasten tukitoimin-

nassa 18 täyspäiväistä työntekijää: Operatiivinen toiminnanjohtaja, kirjan-
pitäjä, kenttätyöntekijä, hankintapäällikkö/varainhankinnan vastaava, kulttuuri-

koordinaattori/tukiopettaja, IT-kouluttajia, viisi keittäjää, kaksi siivoojaa, neljä 
vartijaa. Lisäksi Dzikwa työllistää osa-aikaisia työntekijöitä tarpeen mukaan. 
Dzikwa vahvisti organisaatiotaan palkkaamalla maaliskuussa 2018 Operatiivi-

sen toiminnanjohtajan, joka vastaa tukitoimien toteutuksen vetämisestä, toi-
mintakeskuksen koordinoinnista, jatkuvasta valvonnasta ja raportoinnista sekä 

henkilöstöhallinnosta.   Suomalaiset perustajat jatkavat edelleen vapaaehtoi-
sina Ohjelmajohtajina koordinoiden operatiivista toimintaa ja raportointia sekä 
vastaten strategisista kysymyksistä ja tilinpäätösasioita. 

 
Toiminnan pitkän ajan kestävyyden varmistamiseksi Zimbabwessa pe-

rustettu yhdistys, Friends of Dzikwa Society (FODS) vastaa julkisesta varain-
hankinnasta, sillä FODSilla on tullivapauteen ja muuhun sosiaalialan järjestöjen 
erityiskohteluun oikeuttava status.  

 
FODS ja Dzikwa syventävät yhteistyötä työllistymiskoulutusta tarjoavien taho-

jen (esim. Empretec Zimbabwe ja Junior Achievement Zimbabwe) sekä lasten 
oikeuksia puolustavien muiden toimijoiden kanssa. 
 

4. Dzikwan Toimintakeskus 
Dzikwalla on Dzivarasekwassa monipuolinen toimintakeskus osoitteessa 3147 

Rujeko Street. Keskusta on kehitetty varainhankinnan sallimissa rajoissa ja kes-
keiset rakennukset ovat valmiina. Vuoden 2019 aikana Dzikwan ja FODSin on 
tarkoitus hakea rahoitusta Zimbabwessa keskuksen korjaus- ja kohennusinves-

tointeihin, sekä nykyisen IT-luokan kokoisen toisen luokkahuoneen rakentami-
seen nykyisten varastoina toimivien konttien tilalle. Tämä hanke tukee koulun 

päättäneiden nuorten työhön ohjauksen ja ammattikoulutuksen järjestämistä. 
Keskuksen aurinkosähköinvestoinneille ollaan saamassa kokonaisvaltaista tukea 
suomalaiselta taholta. 

  
5. Rahoitus ja maksut vuonna 2019 

Toimintaympäristö ja talous: Zimbabwen talouden ja rahatalouden näkymät 
ovat hyvin haasteelliset. Likviditeetin puute, julkinen velkataakka ja yksityisten 

investointien puute ovat suurimmat ongelmat. Vuoden 2018 harmonisoidut 
vaalit heinäkuun lopussa voittanut presidentti Mnangagwa nimitti uusia, osin 
puoluepolitiikan ulkopuolisia asiantuntijoita hallitukseensa ja hakee nyt voimalli-

sesti kansainvälisen yhteisön tukea ongelmien ratkaisuun. Ennen uusia rahoi-
tusjärjestelyjä kv. rahoittajat haluavat nähdä konkreettisia ja merkittäviä uudis-

tuksia julkisten menojen leikkaamiseksi, korruption kitkemiseksi ja velkarästien 
hoitamiseksi. 
Hallituksen BKT-ennuste vuodelle 2018 on 4% ja vuodelle 2019 ennuste on 

3.1%.  Valtiovarainministeri julkisti vuodelle 2019 budjetin, jonka loppusumma 
on USD 8.16 mrd. Koulutussektorin osuus on suurin, USD 1.51 mrd. Budjetti si-

sältää uusia leikkauksia menoihin sekä verojen ja maksujen korotuksia ja perin-
nän tehostamista. Tavoite on supistaa budjettivaje vuonna 2019 5%:iin 
BKT:sta kun se nyt on 11% %.  

Julkinen velka on yhteensä USD 17,69 mrd, josta ulkomaisen velan osuus on 
46%. 

Monivaluuttajärjestelmä pysyy ennallaan. 
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Dzikwan vuoden 2019 budjetti:  

Dzikwa Trustin vuoden 2019 alustavan budjetin loppusumma on jatko-opis-
kelijat mukaan lukien USD 434,396 eli 387,854 euroa (vaihtokurssilla 1.12). 

Koulunkäynnin kulujen osuus on 50 % budjetista. Henkilöstökulujen ja hallin-
non yhteissumma on 19% budjetista. 

Mikäli Dzikwan budjettiin lisätään varainhankinnan eli FODS:n juoksevat kulut, 
budjetin loppusumma on USD 446,358. 
 

Yhdistyksen varainkeruu:  
Yhdistyksellä on voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa 

Suomessa, pois lukien Ahvenanmaa, numero RA/2017/591, joka umpeutuu 
30.4.2019. Yhdistys seuraa lainsäädännön muuttumista ja hakee tarvittavan lu-
van. 

 
Kummi- ja jäsenmaksut vuonna 2019: 

 
Ala-asteen, yläasteen ja lukion lapsille on edellisvuosien tapaan omat 
erilliset kummimaksuluokat. Mikäli lapsi käy yläastetta kummin suostumuk-

sella Dzivarasekwan ulkopuolella jossain erityiskoulussa, kummimaksu määräy-
tyy kustannusvastaavasti ja järjestelylle hankitaan kummin suostumus. 

Kaksivuotiseen lukioon (A-levels) jatkaminen käsitellään kunkin oppilaan 
kanssa huolellisesti ja kysytään kummin suostumusta lukion rahoitukseen. 

 

      vuosi  kuukausi 
Yleiskummi     180 €  15 €/kk 

 
Jäsenmaksu     40 € 
 

Peruskoulu 
• ala-aste     430 €  36/kk 

  
• yläaste     560 €  47/kk 

 

Lukio      730 €  61/kk 
 

Kuukausimaksut on pyöristetty ylöspäin lähimpään tasaeuromäärään. 
 

Jatko-opinnot eivät ole automaattinen oikeus, vaan aina etukäteen sovittava 
erityisjärjestely kummin kanssa. Dzikwa ei tue jatko-opiskelijoita toiminnan 
yleisbudjetista. Kummi voi tukea kummilastaan ammattiin tai ylemmän asteen 

tutkintoon johtavissa opinnoissa ja tällöin kummimaksun suuruus päätetään yk-
silöllisesti, noudattaen kustannusvastaavuuden periaatetta. Jatkokoulutuksen 

tasosta riippuen vuotuisen kummimaksun suuruus vaihtelee 600 eurosta (am-
mattikoulut Hararessa) runsaaseen 3,000 euroon Zimbabwen yliopistoissa tai 
ulkomailla. 

 
Maksut 

Yhdistys laskuttaa vuotuiset tuki- ja jäsenmaksut sähköpostitse vuoden 2019 
alussa, edellyttäen että meillä on tiedossa maksajan sähköpostiosoite. Puutteita 
on valitettavasti yleiskummien joukossa. 

Kummimaksun voi vuosittain suorittaa kolmella tavalla: 
1) kertamaksuna helmikuun loppuun mennessä 

2) kolmessa erässä 28.2., 31.5 ja 30.9 mennessä 
3) 12 erässä tammi- joulukuun aikana 
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Maksutili ja viite:  
Kummimaksut maksetaan tilille: Zimbabwen Aids-orvot ry,  

Nordea, IBAN: FI76 1745 3000 0616 40. 
SWIFT-koodi: NDEAFIHH.  

 
Jäsenmaksun viite on 1009 
Kummimaksujen viite on 1012. 

Yleiskummimaksun viite on 1119. 
 

2. Muu varainhankinta 
Toiminnan tukeminen 
Tukija voi halutessaan maksaa tukisumman oman valintansa ja aikataulunsa 

mukaisesti. Näin kerätyt varat käytetään kaikkien lasten tukipalvelujen, toimin-
takeskuksen ja hallinnon hyväksi. 

 
Voi kohdistaa tukesi tarkemmin joillekin seuraavista kohteista seuraa-
villa viitteillä: 

• terveydenhoito   1025 
• ruokailu    1038 

• toimintakeskus   1041 
• urheilu- ja kulttuuri  1067 
• yleisavustus   1070 

• tukiopetus ja koulukirjat 1106 
• IT-opetus ja atk-ajokortti 1180 

• metsänistutus ja  
      ympäristökasvatus  1135 

• syntymätodistukset  1151 

• lahja omalle kummilapsellesi 1203 
 

Yhdistys markkinoi aktiivisesti päivätyökeräystä kouluille lähettämällä vali-
koidulle joukolle yläasteita/lukiota kirjeen ja vetoomuksen. Tavoite on saada 5 
– 6 koulua mukaan. 

 
Merikuljetus: Yhdistys pyrkii saamaan tietokoneiden ja muiden valikoitujen 

lahjoitusten edulliselle kuljetukselle erillisrahoituksen. 
 

Yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla nostetaan näkyvästi esiin selkeitä 
kohteita lahjoituksille. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia uusien suurlahjoitta-
jien löytämiseksi ja pidetään tiiviisti yhteyttä vakiintuneisiin erityislahjoittajiin. 

Tuttuun tapaan hyödynnetään merkkipäiväkeräyksiä. Muistutamme myös mah-
dollisuudesta tehdä testamenttilahjoituksiin yhdistykselle. 

 
3. Erityistapahtumia vuonna 2019 

Suomessa: 

• Yhdistys pyrkii järjestämään YK:n Lasten Oikeuksien julistuksen 30-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi erityisen tapahtuman syksyllä 2019. 

• Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa hyväksytään tilinpäätös 
ja toimintakertomus sekä valitaan hallitus ja tilintarkastaja. Vuosikokous 
pidetään lauantaina 6.4.2018 (alustava pvm. 

• Yhdistyksen kummitapaaminen ja syyskokous pidetään lauantaina 
14.12.2018 (alustava pvm). 

• Myyjäiset & tapahtumat: yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan. 
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Keskeiset tapahtumat Zimbabwessa 2019:  

 
• YK:n lasten Oikeuksien juhlavuoden (30 vuotta) kunniaksi järjestetään 

useita tapahtumia Dzikwan toimintakeskuksen Dzivarasekwassa helmi-
kuussa, toukokuussa ja lokakuussa 2019.  

• Dzikwa avaa yleisölle tarkoitetun Internet-pisteen heinäkuussa 2019. 
• Dzikwa järjestää palloilukisoja toimintakeskuksessa ja vuotuiset yleisur-

heilukisat Hararessa syyskuun alkupuolella. 

• Dzikwa vie suuren ryhmän lapsia HIFAn (Harare International Festival of 
Arts) huhtikuu-toukokuun vaihteessa, sekä muiden sopivien festivaalien 

kulttuuritapahtumiin. 
• Dzikwan Marimba- ja tanssiryhmä, teatterikerho ja kuoro esiintyvät 

HIFA:ssa, Zimbabwe International Carnival -tapahtumassa sekä kulttuu-

riryhmä Chipawon vuosittaisessa tapahtumassa. 
• Dzikwan lapsikuoroille, marimba-, tanssi- ja näytelmäryhmille pyritään 

saamaan 10 julkista esiintymistä Dzivarasekwassa ja muualla Hararessa. 
• Dzikwa vie lapsia retkille Chipangalin eläinorpokotiin, Imire -eläinfar-

mille, Bulawayon luonnonhistorialliseen museoon, Hararen museoon ja 

kirjastoon sekä esityksiin Hararen REPS-teatteriin ja muihin teattereihin. 
• Lasten joulujuhla ja tunnustuspalkintojen jakaminen järjestetään joulu-

kuun alkupuolella toimintakeskuksessa. 
• Dzikwa istuttaa lasten kanssa vähintään 10 000 puuntainta marras-jou-

lukuussa 2019 ja järjestää 3-4 tapahtumaa taimitarhalla lapsille. Lisäksi 

järjestetään ympäristökasvatuksen teematapahtumia ja oman lähiympä-
ristön siivouskampanjoita. 

 
8. Tiedotus ja yhteydenpito tukijoihin sekä kansalaisjärjestöjen foorumei-
hin 

• Yhdistys jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa kummeihin ja muihin tukijoi-
hin kummikirjeillä ja henkilökohtaisilla päivityksillä. 

• Yhdistyksen kotisivu on osoitteessa www.zimorbvot.org 
• Facebook: www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot, pidetään mahdolli-

simman elävinä ja ajan tasalla.  

• Yhdistyksen Instagram on osoitteessa www.instagra.com/dzikwatrust 
• Youtube kanava: Dzikwa Trust 

• Kummikirjeitä kuvineen Hararesta lähetetään säännöllisesti ja ne julkais-
taan sekä suomeksi että englanniksi nettisivustolla, kohdassa ”Ajankoh-

taista/ Latest News”. Facebook – sivuston päivitykset valokuvilla palvele-
vat nopeaa ja elävää tiedotusta tapahtumista ja kampanjoista. 

• Zimbabwessa vierailevat tukijat ja kenttätyössä auttavat vapaaehtoiset 

ja työharjoittelijat pitävät blogeja ja video-blogeja ja kirjoittavat vaik-
kapa vain lyhyen kertomuksen kuvineen julkaistavaksi nettisivustolla.  

• Vuoden 2018 vuosikertomus painetaan pienenä painoksena, se on ensisi-
jaisesti saatavilla sähköisesti ja se lähetetään sähköpostitse kaikille kum-
meille ja jäsenille ennen huhtikuun vuosikokousta. 

 
Lahjan antaminen lapselle on helppoa. Lahjan kuljettamisen sijasta kummi 

voi maksaa valitsemansa summan yhdistyksen tilille (viite 1203) ja kertoa säh-
köpostilla toiveensa rahan käyttötarkoituksesta. Hankinnat suoritetaan Zimbab-
wessa. Kotisivulla löytyy menettelystä erillinen ohje. 

 
Yhdistys on jäsenenä FINGOssa (ent. KEPA eli Kansalaisjärjestöjen Palvelukes-

kus) ja hyödyntää sen koulutus- ja muuta palvelutarjontaa. 

http://www.zimorbvot.org/
http://www.zimorbvot.org/
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot
http://www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot
http://www.instagra.com/dzikwatrust
http://www.instagra.com/dzikwatrust

