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OASIS -KLINIKKA AUTTAA KAIKKEIN HAAVOITTUVIMPIA

Kiitos rakas RN-tukija tuestasi köyhille ja 
kaikkein haavoittuvimmille!

Outi sai  vuonna 2011 kiitollisilta kyläläisiltä lahjaksi kanan, jonka hän lahjoitti klinikan kanalaan. 

Lähetystyöntekijä Pia Lind 
jakamassa ruoka-apua syrjäkylällä.

Ruokkikaa Nälkäiset auttaa Kenian köy-
hiä Mombasassa rahoittamalla Oasis-
klinikan ruoka- ja lääkeostoja. Suuri osa 
potilaista ovat aids-sairaita äiteja ja lap-
sia, jotka eivät saa apua muualta. Konk-
reettisen avun lisäksi klinikan antama ver-
taistuki ja hengellinen tuki on sairaille 
ensiarvoisen tärkeää. Klinikan työ kasvaa 
räjähdysmäisesti ja tarpeet ovat suunnat-
toman suuret. Klinikkaa johtavat lähetys-
saarnaajat Pia Lind ja Kirsi Nyrhinen.

Hankolainen lääkäri Outi 
McDonald on käynyt 
Oasiksessa useamman kerran, 
viimeksi tammikuun lopulla 
2015. 
”Oli ilo nähdä, että vuonna 2013 mar-
raskuussa virinnyt ajatus äitiyssiiven ra-
kentamisesta on muuttunut käytännön 
toiminnaksi ja puolet lisäsiivestä on jo 
valmiina. Paikalliset ihmiset luottavat tä-
hän työhön. Koska klinikka täyttää myös 
viranomaisten vaatimukset, on sen status 
nostettu terveyskeskukseksi. Tällä on iso 
merkitys siihen, kuinka viranomaiset suh-
tautuvat toimintaan. Terveyskeskuksen 
henkilökuntaan kuuluu yhteensä 40 ih-
mistä, kertoo Outi. Outi itse on toiminut 
sairaanhoitajien ja lääkärien kouluttaja-
na. Marraskuussa 2012 hän piti hoitajille 
neuvolaseminaarin.

Oasis-klinikka järjestää myös 
terveydenhuoltokampanjoita 
maaseudun syrjäkylillä. 
Kylien asukkaille jaetaan terveystietoa, 
tehdään terveystarkastuksia ja tarvitsevil-
le jaetaan ilmaiseksi ruokaa ja lääkkeitä. 
Tammikuussa 2015  Oasiksen henkilö-
kunta piti ”lääkintäsafaria” Mzabaronin  
kylässä. Kirkkorakennukseen perustettiin 
kenttälaboratorio ja -apteekki, jotta alu-
een asukkaita voitaisiin palvella mahdolli-
simman hyvin. Päivän mittaan safariklini-
kalla kävi jopa 160 henkeä. Vuonna 2011 
Outi osallistui ruotsalaislääkärin kanssa 
syrjäkylällä  jumalanpalveluksen jälkeen 
järjestettyyn lääkintäsafariin. ”Sain kii-
tollisilta kyläläisiltä lahjaksi kanan,” Outi 
muistelee.
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Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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Lapsille hoitoon pääsy on elintärkeää.

Oasis -klinikan työ Keniassa laajenee. 
Tukeasi tarvitaan!

Oasiksessa on vieraillut myös muita suomalaisia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
ammattilaisia.

Tuula Buch kertoo näkemästään:

- ”Oasis teki minuun valtavan suuren vaikutuksen. Keskus on siisti ja sen työntekijät 
motivoituneita ja ahkeria. En voi kuin hämmästellä Pia Lindin ja Kirsi Nyrhisen 
tehokkuutta paikan johtajina.”

Matkalla Tuulan mielessä virisi ajatus äitiyspakkausten lahjoittamisesta.

- ”Olisi hienoa auttaa Oasiksen kautta köyhiä äitejä. Pakkaus voisi sisältää 
esimerkiksi ympäristöystävällisiä kestovaippoja.” Jos Tuulan idea kiinnostaa, saat 
hänen yhteystietonsa meilaamalla osoitteeseen:

info@ruokkikaanalkaiset.fi.

HUOM!
Käy katsomassa lähetyssaarnaaja Ville Männistön Intian videotervehdys osoitteesta 

https://www.dropbox.com/s/2wqccc19b0h1qq6/Tervehdys%20Ruotsista.MOV?dl=0


