RASTI

Hei sinne kaukaiseen Suomeen!
Minun nimeni on Leila ja täytin juuri kymmenen
vuotta. Äitini lisäksi perheeseeni kuuluu kaksi veljeä ja
kolme siskoa, isoisä, täti, setä ja viisi serkkua. Olen
onnellinen, että saan olla heidän kanssaan yhdessä.
Jotkut kavereistani ovat kadottaneet koko perheensä.
Keitä sinun perheeseesi kuuluu siellä Suomessa?
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Täällä, missä asumme on sota ja monet ihmiset
ovat joutuneet jättämään kotinsa. Asun perheeni
kanssa isossa teltassa täällä Darfurin pakolaisleirillä
Sudanissa. Olen asunut täällä jo niin kauan, etten
kunnolla muista kotikyläämme tai taloamme. Äiti

Tässä kuvassa hymyilen
veljeni ja siskoni kanssa.

kertoo minulle ja sisaruksilleni usein iltaisin siitä,
millaista elämä oli silloin kun asuimme kotona. Äiti

kotiin, äiti tekee meille nuotiolla ruokaa riisistä ja

on hyvin surullinen, koska emme voi palata takaisin

pavuista sekä paistaa usein vehnäkakkuja. Joskus

kotiin. Se olisi liian vaarallista. Toisinaan telttamme

saamme myös kanaa ja pinaattia. Millaisia kotitöitä

vuotaa sateella ja silloin toivon, että saisimme asua

sinä teet? Millaista ruokaa siellä Suomessa syödään?

ihan oikeassa talossa. Minua kiinnostaisi tietää,
millaisia koteja siellä Suomessa on. Minkälainen

Ruuan jälkeen, kun aurinko ei enää porota keskellä

koti sinulla on? Millaisella paikkakunnalla sinä asut?

taivasta, me lapset menemme leikkimään läheiselle
hiekkakentälle. Leikimme laululeikkejä, olemme hip-

Olen iloinen, koska minä ja ystäväni saamme käydä

paa ja hypimme ristikkoa. Joskus saamme isommilta

koulua täällä pakolaisleirillä. Meidän kouluteltta sijait-

pojilta lainaan jalkapallon. Silloin pelaamme jalka-

see viisi telttarivistöä etelään ja joka aamupäivä noin

palloa siihen asti, kun tulee pimeä. Millaisia leikkejä

viisikymmentä lasta kerääntyy kuulemaan opetusta.

te leikitte Suomessa? Millaisia harrastuksia sinulla on?

Olin todella ylpeä, kun sain omat koulutarvikkeet.
Nyt minulla on oma pieni liitutaulu, johon voin harjoi-

Kirjoitan sinulle Suomeen, koska kuulin juuri, että me

tella kirjoittamista. Opettajan mielestä alan olla jo

muutamme sinne pian! Pyysin tänään opettajaa näyt-

aika hyvä. Millainen sinun koulusi on siellä Suo-

tämään Suomen kartalta. Opettaja kertoi, että Suo-

messa? Kuinka monta oppilasta sinun luokallasi on?

messa on rauhallista ja, että siellä sataa joskus lunta.
Minä en ole ikinä nähnyt lunta ja nyt minua hieman

Koulun jälkeen minun ja siskojeni täytyy auttaa äi-

jännittää, tarkenenko siellä kylmässä. Suomi on

tiä kotitöissä. Käymme usein hakemassa Punaisen

varmasti ihmeellinen maa! Voisitko sinä kertoa Suo-

Ristin teltasta riisiannoksen. Matkalla poikkeamme

mesta sellaisia asioita, joita minun kannattaisi tietää

hakemassa kanisterilla vettä kaivosta. Koska avus-

ennen sinne tuloa? Millainen paikka Suomi on asua?

tusteltalle on pitkä matka, meillä kuluu paljon aikaa
reissuun. Onneksi meitä on useampi kantamassa

Eniten toivon, että saan Suomesta uusia ystäviä!

painavaa riisisäkkiä ja vesikanisteria. Kun saavumme

Paljon aurinkoisia terveisiä sinne Suomeen,

Leila

