
Tue ja sijoita työhömme! Soita puh. 0600 1 2255 
(Suomen työ) ja puh. 0600 1 2211 (Afrikka) 
Puhelun hinta 10,01 eur + pvm/mpm 

Keräysluvan nro: RA/2020/1540 
Keräysaika: 1.1. – 31.12.2021

Uutiskirje 
09/ 2021

www.ooa.fi

Rakkaat ystävät ja työtoverit,

Jeesus kertoi meille selvästi merkityksellisistä tapahtu-
mista, jotka johtavat hänen paluuseensa. Näemme näi-
den asioiden muotoutuvan aivan silmiemme edessä, em-
mekä silti usko niihin. Se, joka ei hyväksy sitä, että meitä 
odottaa suuri ydinsota, on täysi typerys. Samaan aikaan 
kun supervallat valmistautuvat ottamaan yhteen toistensa 
kanssa, on myös suuri joukko pienempiä valtioita, joilla on 
ydinasekapasiteetti valmiina käyttöön. Pohjois-Korealla, 
Intialla, Pakistanilla, Israelilla, Iranilla ja nykyään mahdol-
lisesti myös Talibanilla on käytössään ydinpommi, jota he 
tulevat käyttämään taistelussa kansansa selviytymisestä. 
Kansakunnat uhoavat tästä tulevasta sodasta ja se tulee 
toden totta olemaan pelottava. 

Kansakuntien johtajista on tullut pelkkiä pelinappuloita paholaisen pahuuden kä-
sissä. Manipuloivista ja kyvyttömistä miehistä on tullut kansallisia johtajia, joilla on 
diktaattorin valta. Katso ja kuuntele vaikka Joe Bidenia. Tuo mies on niin paha, 
että hän saa ihoni aivan kananlihalle. Ja hän tekee päätöksiä tällä hetkellä pre-
sidentin valtaoikeuksin, jotka suojelevat häntä. Hänen täysi epäonnistumisensa 
Afganistanissa on jo selitelty parhain päin ja unohdettu. Hän on onneton johtaja, 
joka pyrkii osoittamaan ”kykynsä” maailman näyttämöllä. Hänen idioottimaiset lau-
suntonsa, unohtelunsa ja typeryytensä, josta puuttuu täysin johtajuus, ovat itse 
asiassa kaikki ylimielistä röyhkeyttä. Nämä tekevät hänestä todella vaarallisen, 
varsinkin kun hän kädessään ovat ydinaseiden laukaisukoodit.   

Hesekiel tekee selväksi, että suuri sota syttyy Googin tullessa alas Israelin kimp-
puun. Meidän huutomme Herran puoleen tulisi tässä tilanteessa olla: ”Herra, VAL-
TAA minut täysin.” Meillä on niin monia esimerkkejä Jumalan Sanassa kansakun-
nista - Israel mukaan lukien – jotka uhmasivat Herraa ja maksoivat siitä valtavat 
seuraamukset. Samalla tavoin hintalappu kansakunnille, jotka nousivat Israelia ja 
Jumalaa vastaan, oli myös valtava. Kuinka ihmeessä Biden valitsi niin epäpäteviä 
ihmisiä hallintonsa johtaviin tehtäviin turvallisuusneuvonantajista aina ministerei-
hin asti? No, hän ei tuota valintaa tehnyt. Hän on säälittävä pelinappula paljon 
suuremmassa kuvassa, nimittäin hyvän ja pahan, Jumalan ja Saatanan välisessä 
taistelussa. Olen pahoillani Amerikka, sinun yksinkertaisesti täytyy kukistua ennen 
kuin vihollinen iskee toden teolla. Tuhoutumisesi alkaa sisältä päin. Vapaamieli-
nen humanismi on täysin tuhonnut sinut, kun ihmiset ovat hylänneet Jumalan, ja 
koska seurakunta on turmeltunut eikä seiso enää Sanan perustalla. Lapsemme 
hallitsevat perheitä, ja koko yhteiskunta - me mukaan lukien – hyväksymme sen 
ja rakastamme sitä. 

Greta Thunbergille, tuolle säälittävälle pikku tytölle, joka karjuu maailman johtajille 
ilmaston lämpenemisestä, täytyisi antaa kunnolla piiskaa ja sen jälkeen laittaa hä-
net nukkumaan. Samoin tulisi tehdä myös Malala Yousafzaille. Kuinka ihmeessä 
täysin tuntemattomista ihmisistä on tullut maailman johtavia asiantuntijoita? Sitä 
kutsutaan ”humanismiksi”, missä Jumala, Herramme Jeesuksen KRISTUKSEN 
Isä, jätetään täysin huomiotta ja jopa unohdetaan. Kenen hyvänsä, joka usko-
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vana kantaa Kristuksen nimeä ja äänesti Bidenin puolesta, tulisi saada kunnon selkäsauna. Juuri näin laittomuus leviää 
kansakuntaan. Jumalan Sanan mittapuun puute johtaa anarkiaan, ja Yhdysvallat on jo anarkian tilassa. Lakeja säädetään 
maassa nykyään niin, että niistä neuvotellaan hyvin vähän, jos ollenkaan, kongressin kanssa (vastaa Suomen eduskuntaa, 
toim. huom.), eikä varsinkaan kansan tahdon kanssa. Presidentit hallitsevat säätämiensä asetusten kautta, sen sijaan että 
asioita puitaisiin yhdessä isommalla joukolla. Kristityt äänestävät tunteidensa pohjalta, eivätkä sen pohjalta, mitä eri puo-
lueet tuovat esiin puolueensa ohjelmajulistuksissaan. Ei ole väliä sillä, kuinka huono presidentti Trump on saattanut olla. 
Ainoastaan se tosiasia, että hän vastusti aborttia, kertoo hänestä kaiken. Nyt Yhdysvalloilla on murhaava presidentti, joka 
on Jumalaa ja vakiintunutta yhteiskuntajärjestelmää vastaan. Kuinka kukaan amerikkalainen voi puolustaa maansa perus-
tuslain ja sen kymmenen ensimmäisen lisäyksen pilkkaamista? Tätä kirjoittaessani tämä on kuitenkin karua todellisuutta, 
kun perustuslaista sanotaan, että se on vaarallinen ja sisältää vihapuhetta. 

On jo todella korkea aika, että uskovat nousevat puolustamaan sitä, mikä on Jumalan Sanan mukaan oikein. Seurakunnan 
tekemien kompromissien määrä takuulla antaa paholaiselle tilaa tehdä temppujaan. Jos olemme valmiita vetäytymään 
mittapuistamme ja alistumaan maallisille laeille, olemme täysin siirtyneet humanismin perustalle, sen sijaan että eläisimme 
voimallisen Sanan perustalla. Humanismi ei koskaan toimi, koska siinä on kyse ihmisen eikä Jumalan ohjelmasta. Huma-
nismi vaikutti jo Eedenin puutarhassa ja on vaivannut meitä siitä päivästä lähtien. Nykypäivänäkin se rasittaa kansanjouk-
koja ja erityisesti uskovia. On surullista, että nimenomaan uskovat tekevät eniten kompromisseja, ja takuulla, kompromissi 
on paholaisesta. 

Vanhurskaus KANSAN korottaa, JA TÄMÄN VUOKSI AMERIKASTA TULI SUURI. MUTTA SYNTI ON KANSAKUNNAN 
HÄPEÄ, SEN VUOKSI TÄMÄ SUKUPOLVI ON TUHLANNUT TUON SUURUUDEN ja Yhdysvallat on nopeasti jäämässä 
sekä Kiinan että Venäjän taakse. Tämä on ROOMAN VALTAKUNNAN TUHO elävässä todellisuudessamme. Hemmotellut 
kakarat, joilla ei ole paljoakaan elämänkokemusta, johtavat kansakuntaa yhdessä täysin korruptoituneiden poliitikkojen 
kanssa. Tällainen on länsimaailma. Euroopan mittapuu on vielä paljon pahempi kuin Amerikan, ja valkoisen länsimaisen 
ihmisen kohtalo on tuhoon tuomittu.              

- Pastori Michael Howard

Todistuksia

Vierailu Malawissa Kalibu Academyssä antoi uutta ymmärrys-
tä Jumalan valtakunnasta ja sen toiminnasta. Oli hyvin vaikut-
tavaa nähdä ja tutustua työhön, joka on kasvanut tosi laaja-
mittaiseksi Pastori Michael Howardin Jumalalta saadun näyn 
perustalta. Työ, jonka hedelmä on hyvä ja kaunis. Tarvitaan 
kestävyyttä ja uskollisuutta Jeesukseen Kristukseen katsomis-
ta, Pyhän Hengen ohjausta, että syntyy jotain sellaista mitä 
Kalibussa on. Ei vain jätettäväksi Kalibuun vaan jaettavaksi 
kansakuntiin. Kiitos Pastorille, Raamattukoulun rakkaille ystä-
ville, ruokapalvelussa toimiville ym. kaikesta hyvästä matkan 
aikana. Kiitos myös Antille matkajärjestelyistä.

Paula kujanpää
Kuopio
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Terveisiä Malawista
Vuosien haaveiden ja odotuksen jälkeen pääsin tänä kesänä vihdoin tu-
tustumaan Kalibu Akatemiaan Malawissa. Matka oli kokonaisuudessaan 
huikea kokemus ja ilmensi Isän ihmeellisyyttä monin tavoin. Sain omin sil-
min nähdä miten menestyminen Jumalan valtakunnan työssä voi ilmentyä 
konkreettisesti, ja kuinka sen tuottama hedelmä on niin kauniisti järjestyk-
sessä. Pastori Howardin näky ja tämän päivän todellisuus Kalibussa on 
vaikuttava esimerkki kuuliaisuudesta Jumalan tahtoa kohtaan. Jumala on 
todella siunannut tätä työtä ja laajentanut sitä huolellisesti.  Kävellessäni 
Kalibun alueella ihastelin sen kauneutta ja huoliteltua ympäristöä. Koulus-
sa vallitsi hyvä järjestys ja oppilaat ylistivät iloiten koulun aamun avauksis-
sa ja ilta tapahtumissa. Oli aivan ihanaa nähdä nuorten poikien laulavan 
ylistystä Jumalalle puiden alla aamulla ennen koulun alkua. Nuoret pitivät 
saarnoja koulun tilaisuuksissa, ja sain todella ihmetellä heidän rohkeutta 
ja palavuutta. Näistä nuorista on kasvamassa todellisia sotureita. Tämä 
kokemus avasi sydämeni huutamaan Herran puoleen ja jatkamaan ruko-
uksia Suomenkin nuorten puolesta. 
 Raamattukoulun opiskelijoiden kanssa kävimme kylissä saarnamatkoilla. 
Olen niin kiitollinen ihanille ”siskoilleni” Eliselle, Annielinalle ja Lauralle, 
jotka osoittivat teoillaan rakkautta ja huolenpitoa. Meillä oli hyvä tiimi ja 
saimme kokea todellisen seikkailun matkallamme.  Lähtiessämme mat-
kaan ja ollessamme jo lähellä ensimmäistä kohdettamme meidät pysäyt-
ti maahanmuuttoviranomainen, joka totesi, että meidän olisi välittömästi 
palattava takaisin tai meitä uhkaisi maasta karkottaminen.  Viranomainen 
oli katkeran oloinen mies, ja hänen tutkittuaan passejamme hän totesi 
epämääräisin perustein, että meidän olisi käännyttävä takaisin. No, asiaa 
selvitettiin seuraavana päivänä Maahanmuuttovirastossa ja pahoitellen 
ylemmät virkamiehet totesivat meidän passien ja viisumien olevan kun-
nossa. Lähdimme taas matkaan tietäen, että siitä tulisi merkittävä, kun 
vastustuskin oli ollut niin kova. Kävimme kolmessa eri kyläseurakunnassa 
ja pidimme kokouksia. Oli mahtavaa saada ylistää, ruokoilla ja jakaa Sa-
naa yhdessä afrikkalaisten siskojen ja veljien kanssa. Pyhä Henki osoitti 
monien seurakuntalaisten olevan painostuksen alla ja sain puhuttavaksi 
aiheesta ”Jeesus vapauteen meidät vapautti”. Seurakuntalaiset osoittivat 
sydämellisyyttä meitä kohtaan ja meillä oli upeita yhteisiä hetkiä vielä ko-
kousten jälkeenkin. Kokouksiin osallistui myös paljon lapsia ja esitimme 
heille draaman ”Hyvästä Paimenesta ja Hänen äänensä kuulemisesta”. 
Meillä oli ihana yhteys keskenämme, iloa ja naurua riitti. Olen todella kii-
tollinen matkasta ja vielä ihmettelen kaikkea mitä Jumala haluaa tehdä ja 
minne viedä meitä jatkossa. Jumala on rajoittamaton ja Hänelle kaikki on 
mahdollista aina ja ikuisesti! 

Nina Ovaskainen 

Afrikan matka oli hurjan kiva juttu ja ihmiset ihania ja ruoka terveellistä. Matkasta tuli minulle 
hyvä olo. Lapset olivat ihania ja koulun aamunavaus hurjan hieno. Kokoukset kylissä olivat 
mielenkiintoisia.

Anna Valtonen

Rebekka Hynyltä on tullut uusi laulu ”Kansat Afrikan”, joka esittelee myös OOA:n työtä. Laulun voi kuunnella You-
tubesta, kotisivuiltamme löytyy siihen suora linkki kohdasta ”Media”. 



Kalibun vanhusklinikalla jaettiin sokeria, saippuaa ja soijaa aliravituille vanhuksille. Klinikan alueelle on istutettu tänä 
vuonna paljon hedelmäpuita, joiden sadolla ruokitaan vanhuksia.

Kalibun vanhusklinikan terveydenhoitotiimi löysi tämän vanhuksen kylävierailullaan. Nainen ryömi maassa, hän ei ollut 
kyennyt kävelemään hetkeen. Tiimi rakensi hänelle kätevästi nojapuut, joiden avulla hän saattoi harjoitella kävelemistä.

Out of African syysseminaari pidettiin 3.-5.9. Riihon majatalossa aiheella Kristuksen ruumis toiminnassa III” Kuvassa 
Tuija, Katariina ja Aija, jotka kertoivat seminaarissa kesän Ugandan matkastaan.
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Vanhusklinikan tomintaa
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UGANDAN MATKA 16.6.- 13.7.2021

Aivan yksinkertaista ei ole lähteä korona pandemian aikaan Afrikkaan. Lentolippujen lisäksi tarvittiin negatiivinen korona-
testitodistus yksityiseltä lääkäriasemalta.  Valitsimme Qatar Airways’in lennon, joka lensi ensin Dohaan ja sieltä suoraan 
Ugandaan Entebbeen. Olimme perillä perjantai aamuna klo 7.00. Viisumiani ei vielä ollut tullut, vaikka se oli maksettu, 
joten jouduimme odottamaan sitä pari tuntia Afrikan malliin. Vietimme yhden yön ennestään tutussa Gorilla-hotellissa, 
jonka henkilökunta otti meidät ystävällisesti vastaan. Seuraavana aamuna ennenkin meitä kyydinnyt autonkuljettajamme 
Isa tuli meitä noutamaan pakettiautoineen.  Saimme kuulla, että lauantaina eli huomenna Ugandassa astuu voimaan 
täydellinen lockdown korona epidemian takia, mikä merkitsi sitä, että tarvitsemme viranomaisilta kulkuluvat aina alueelta 
toiselle siirryttäessä.

Suuntasimme itäugandalaiseen kaupunkiin Sorotiin, jossa sikäläisen seurakunnan pastori Fred vastaanotti meitä huolto-
asemalla. Hotelliin majoittumisen jälkeen illastimme pastori Fredin ja hänen vaimonsa Ruthin kotona. Sorotin seurakunta 
on vuoden ajan kuulunut Kalibun palvelutyöhön. Seurakunta oli aluksi kokoontunut puun alla kolmen vuoden ajan, kun-
nes he olivat saaneet tarpeeksi varoja kirkon rakentamiseen talkoilla. Nimitimme seurakunnan ”pienten alkujen kirkoksi”.

Sunnuntaikokouksen jälkeen lähdimme matkaan tapaamaan pastori Benjamin Tabania (nimi Taban tarkoittaa kärsi-
mystä). Hän asuu syrjäisessä, amerikkalaisen lähetysjärjestön rakentamassa orpokodissa, jossa hänellä on turvapaik-
ka.  Hän oli käynyt Etelä-Sudanissa pastori Howardin raamattukoulun ja toiminut siellä pastorina. Hänet pidätettiin ja 
heitettiin vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi täysin pimeään selliin.  Oli Jumalan ihme, että hän ei menettänyt näköään. 
Aamurukouksen jälkeen lähdimme liikkeelle Adjumania kohti. Saavuimme Guluun, jonne pastori William oli polkenut 
pyörällä kymmenien kilometrien matkan meitä vastaanottamaan. Hän majoittui kanssamme 1900-luvun aikaiseen Sabi-
na-hotelliin. Lähdimme aamulla rukouksen jälkeen pastori William mukana Adjumanin seurakuntaa kohti.  Se sijaitsee 
kauniissa ympäristössä kaukana sivistyksestä.  Meidät otettiin vastaan tanssien ja juhlien. Seurakuntalaiset olivat kiitol-
lisia Kalibulle, joka oli antanut varat kirkkorakennuksen kattoa varten. Pidimme siellä kokouksen. Kuljettajamme Isa kii-
rehti meitä lähtemään, koska ennen iltaseitsemää meidän piti olla Bidibidissä. Ulkonaliikkumiskielto alkoi silloin. Ylitimme 
Niilin mutta sitten meitä odotti yllätys. Silta oli poikki eikä eteenpäin päässyt. Kansaa oli sillan päällä katsomassa, miten 
tilanteesta selvitään.  Isa ei kauaa vitkastellut. Hän ajoi auton sillan viereistä kapeaa tietä pitkin joenuomaan, jossa ei 
ollut paljon vettä, ja ylitti sen voimakkaasti kaasuttaen. Aivan uskomaton suoritus! Olimme perillä Bidibidissä klo 18.30! 
Kiitos Jumalalle!

Matkustimme Yumben kaupunkiin sitä varten ja tavataksemme Winnien, Hän oli kääntynyt islamista ja tullut kristityksi. 
Hän oli saanut samalla lähetyskutsun muslimien pariin.  Hänen seurakuntaansa kuuluu nyt 1500 islaminuskosta pelas-
tunutta.  Hän oli huolissaan seurakunta-laisistaan korona-eristyksen vuoksi.  Winnie halusi esitellä meille kotiseurakun-
nan, joka sijaitsi tiettömällä alueella metsän keskellä. Taksi suosui ajamaan meidät sinne. Pienen seurakunnan jäsenet 
loistivat Jeesuksen kirkkautta. Saarnojemme jälkeen he todistivat uskoon tulostaan ja siitä, miten heidän perheensä 
ovat hyljänneet heidät heidän käännyttyään kristinuskoon. Seurakunta kokoontui kerran viikossa.  Jeesus on valloittanut 
heidän sydämensä niin kertakaikkisesti, että he ovat valmiit olemaan vainottuina ja perheidensä hylkääminä.  He ovat 
hinnan maksanut marttyyriseurakunta.
 
Bidibidin pakolaisleirin työn johtajana pastori Jeremia on luonut toimivan seurakunnan, joka tuo elämää puutteessa elä-
ville ihmisille.  Olosuhteet pakolaisleirillä ovat tiukentuneet. YK on pienentänyt kuukausittaisia ruoka-annoksia 8 kiloon 
maissijauhoja henkilöä kohti. Vuohia oli edellisellä kerran paljon enemmän. Se kertoo ruokapulasta. Mutta kukaan ei 
valittanut, vaan iloisina toimittiin arkiaskareissa. Pastori Jeremian mukaan Kalibun palvelutyö kasvaa Ugandassa.  Seu-
rakuntien yhteyttä on pidettävä yllä. Välimatkat ovat pitkät Sorotiin ja Adjumaniin sekä Winnien marttyriseurakunnan aut-
taminen ja opetustoiminnan aloittaminen vaatii varoja. Kalibu on aloittanut toimintansa myös Kongossa, jota työtä hoitaa 
pastori David Bidibidstä. Hän käy kahdesti kuukaudessa Kongossa vahvistamassa sikäläisiä seurakuntia.  
 
Kävimme kotikäynneillä ihmisten kodeissa.  Melkein joka kylässä oli rakennettu paviljonki tai ”huvimaja”, joka viileydessä 
istuimme saarnaamassa ja rukoilemassa ihmisten puolesta.  Paljon oli sairaita, joita ilman erikoissairaanhoitoa ei voitu 
parantaa.  Mutta heillä on suuri parantaja Herra Jeesus Kristus! Oli perhe, jossa yksinhuoltajan äidillä oli kaksi sokeaa 
pientä lasta, joista tyttö oli myös rampa.  Mies oli hylännyt perheen. Herra on heillekin ainoa apu.
  
Olimme Bidibidssä 24.6.-5.7.2021. Unohtumaton matka! Todistus Jumalan uskollisuudesta alusta loppuun asti! Hänen 
rakkautensa ja hyvyytensä ilmapiirissä voimme luottavaisina jatkaa matkaa eteenpäin toteuttamassa Hänen suunnitel-
maansa kauttamme. 

Tuija Hintzell
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Rahankeräyksen järjestäjä: Out of Africa ry
Lupanumero: RA/2020/1540
Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään:
1. Etelä-sudanilaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään avustustyöhön Bidibidin pakolaisleirillä Ugan-
dassa. Varoilla mahdollistetaan toimintaa tukemalla työntekijöitä taloudellisesti, järjestämällä koulutusta-
pahtumia sekä rakentamalla ja korjaamalla asuin- ja toimitiloja. Koulutustapahtumat tähtäävät sovinnon 
saavuttamiseen eri ihmisryhmien (heimojen) välillä.
2. Katastrofiavun antamiseen. Malawia ja Mosambikia ovat koetelleet viime vuosina tulvat sekä toisaalta 
kuivuus. Varoja käytetään hädän lievittämiseen mahdollisten luonnonkatastrofien kohdatessa näitä mai-
ta. Hätää lievitetään jakamalla avustuspakkauksia, joissa on välttämättömiä elämiseen liittyviä tarvikkeita 
kuten ruokaa, astioita ja pesuaineita. Varoja käytetään myös Covid-19 pandemian aiheuttamien taloudel-
listen ja sosiaalisten vahinkojen lievittämiseen.
3. Katastrofiavun antamiseen Mosambikissa. Kerättäviä varoja käytetään kodeistaan pakenemaan joutu-
neiden ihmisten auttamiseen Kalibu Ministriesin seurakuntatyön kautta Mosambikissa.
4. Vanhustyön toteuttamiseen. Varoja käytetään vanhusklinikan toiminnan mahdollistamiseen Chinche-
ressä, Malawissa. Varoilla lähetetään avustuskontteja, osallistutaan toiminnasta koituviin kuluihin, sekä 
rahoitetaan toiminnan laajentamista (kuntoutusosasto vanhuksille v. 2021). Vanhusklinikan terveydenhoi-
topalvelut ovat vanhuksille (yli 60-vuotiaat) ilmaisia. Varoilla rakennetaan myös koteja heikoista elinolo-
suhteista kärsiville vanhuksille. Varoja käytetään myös mahdollisten kehitysyhteistyöhankkeiden, jotka 
tähtäävät vastaavan vanhustyötoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen alueella, omarahoitusosuuk-
siin.
5. Koulutuksen järjestämisen tukemiseen taloudellisesti. Varoja käytetään Kalibu Akatemian toiminnan 
mahdollistamiseen. Akatemia koostuu ala- ja yläkoulusta (Primary School, Secondary School). Yläkoulun 
oppilaista suurin osa asuu koulun kampuksella sisäoppilaitostyyppisissä olosuhteissa. Kalibu Akatemialla 
on stipendijärjestelmä, jolla tuetaan sellaisten oppilaiden opintoja ja jatko-opintoja, joilla ei muuten olisi 
mahdollisuutta opintoihin. Kalibu Akatemia on tarjonnut myös turvapaikan joillekin albiino-opiskelijoille, 
jotka ovat haavoittuvassa asemassa Malawissa ja Afrikassa. Varoja käytetään myös Malawin pääkaupun-
kiin Lilongween rakennettavan alakoulun rakentamisen kustannuksiin.
6. Taloudellisen tuen antamiseen Kalibu Ministriesin toiminnan mahdollistamiseksi. Varoja käytetään 
Kalibu Ministriesin omistukseen rakennettavan pienen hotellin rakentamiseksi Nsanjeen, Etelä-Malawiin 
alueen omavaraisuuden ja huoltovarmuuskapasiteetin kasvattamiseksi. Rahankeräysvaroja käytetään 
projektiin alle 10 % kokonaishinnasta. Hotellin rakennus palvelee alueen asukkaita ja alueen kehittämistä 
yhteisenä kokoontumistilana. Hotellista aikanaan saatava taloudellinen tuotto ohjautuu kokonaan Kalibu 
Ministriesin toiminnan ja rakennushankkeiden (esimerkiksi Lilongwen alakoulu) rahoittamiseen.
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29.11.-5.12 Apostolinen konferenssi ”Mene ottamaan maa haltuusi”
Pihlavan leirikeskus, Säkylä

Puhujat pastorit Michael Howard ja Dutch VanderVlucht
Hinta 374€ täysihoidolla (60€/päivä)

Kaikki tiedot päivittyvät nettiin www.ooa.fi. Tarkempia tietoja 
kokouksia koskien puh. 044-0837822. tai kauppa@ooa.fi.

HUOMIO! Muistathan ilmoittaa meille osoitteenmuutoksestasi! Lähetä uutiskirjeen tila-
usta, peruutusta tai osoitteenmuutosta koskevat sähköpostit osoitteeseen kauppa@ooa.
fi (myös kirja- ja äänitetilaukset). Muistathan myös aina laittaa viitteen maksuusi tehdes-
säsi lahjoituksen rahankeräystilillemme. Kiitos! 

Out of African kaupan kotisivut ovat toistaiseksi pois käytöstä. Avaamme uudet sivut 
loppuvuodesta. Pahoittelemme tilannetta! Kirjatilausten yhteystiedot: kauppa@ooa.fi 
tai p. 044-0837822.

Apua auton hankintaan?
Out of Africa on hankkimassa uutta autoa yhdistyksen käyttöön. Onko sinulla tiedossa 
käytettyä hyväkuntoista Volkswagen Caddy-mallista autoa (5-paikkainen) n. 5000€ eu-
ron hintaan? Ota yhteyttä antti@ooa.fi tai puh. 044-0837822.

Out of Africa on lähettämässä avustuskonttia Malawiin loppuvuodesta. Konttiin otetaan 
vastaan lahjoituksina kaikenlaista hyväkuntoista tavaraa. Lista erityistoiveista löytyy 
kotisivuiltamme pian. Kontti sijaitsee Nakkilassa Porin kupeessa. Jos olet kiinnostunut 
lahjoittamaan konttiin tavaraa, ota yhteyttä p. 040-6079717.


