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Rakkaat ystävät,
Hyvän uuden vuoden toivotukset uudesta kodistani, Kambodžan pääkaupungissa Phnom Penhissä. 2017
vuoden loppu on tuntunut menevän hurjaa vauhtia, kun olen lopettanut töitäni iBCDE-hankkeessa, pakannut
Ratanakirin kotini, ja muuttanut uuteen kotiin toiselle puolelle maata.
Ratanakirin jättäminen on ollut raskasta, asuin ja työskentelin siellä kuitenkin yli seitsemän vuotta. Sinne jäi
työkavereita, joiden kanssa on ihmetelty, pinnistelty, surtu ja riemuittu, kun työ on tuonut eteemme haasteita,
jotka ovat monesti tuntuneet meitä isoimmilta, ja joista kuitenkin on selvitty. Köyhyyden ja monenlaisen
huonon kehityksen keskellä on myös pitänyt jaksaa, kun ei ole voinut auttaa kaikkia ja ratkaista kaikkia
ongelmia. Minulle on ollut valtava ilo ja ylpeys tehdä töitä alkuperäiskansoihin kuuluvien ihmisten kanssa,
niin hankkeen hyödynsaajien kuin työkavereideni kanssa. He näkevät kaikkein selvimmin omien
yhteisöjensä kohtaamat haasteet, ja jaksavat kuitenkin peräänantamattomasti tehdä töitä yhteisöjensä
tulevaisuuden puolesta.
Koti ja suuri puutarha pellon laidalla Banlungin pikkukaupungissa on nyt vaihtunut näppäräksi pikkuasunnoksi Phnom Penhin vilkkaassa ja sokkeloisessa Bong Tampun kaupunginosassa. Löysin lähes
sattumalta uuden asunnon ja en itse asiassa edes käynyt katsomassa kuin yhtä asuntoa, kun totesin, että se oli
hämmentävän lähellä täydellistä. Lisäksi Phnom Penh on jo tuttu kaupunki, joten tänne asettuminen on ollut
mukavaa.
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Hankehallinnon työtä
Nyt olen siis lopettanut hankehallinnon asiantuntijana iBCDE kyläyhteisöjen kehittämisprojektissa ja siirryn
tekemään työtä kaikkien Lähetysseuran tukemien Kambodzhan hankkeiden parissa Phnom Penhistä käsin.
Olen vuoden vaihteessa matkustamassa Suomeen, jossa pääsen nyt viettämään pitemmän jakson, lähes viisi
kuukautta. Tuohon aikaan tulee sisältymään lepoa ja yhdessäoloa ystävien ja perheeni kanssa, mutta myös
työtä ja seurakuntavierailuja. – Toivonkin kevään aikana näkeväni monia teistä.

Siunattua vuoden loppua ja alkavaa vuotta 2018!
Terveisin Emma

Ps: Älkää käyttäkö enää vanhaa postiosoitettani Ratanakirissä! Olen nyt tosiaan pitkään Suomessa, mutta
Kambodzhaan palattuani osoitteeni tulee olemaan:
Emma Holmström, FELM, P.O.Box 2206, Phnom Penh, Cambodia
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lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
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