KUMMIUS MUUTTAA KOKO YHTEISÖN TULEVAISUUDEN
Kummisuhde yhteen lapseen päättyy, kun World Visionin työ on tullut hänen kotiseudullaan päätökseen ja alueen lapsilla on edellytykset hyvään tulevaisuuteen.
Elämä on kuitenkin täynnä muutoksia ja yllättäviäkin tilanteita, jolloin kummisuhdekin saattaa päättyä ennenaikaisesti. Mikäli näin tapahtuu, Suomen World
Vision sitoutuu huolehtimaan kummilapsesta.

Usko minuun. Ryhdy kummiksi.

“Minun maailmani muuttui kummiuden avulla.
Kuka on se lapsi, jonka maailman sinä muutat?”
Katso missä kummeja tarvitaan:

Uganda

Intia

Peru

Sri Lanka

”Hei, minä
olen MEGHA.

Kenia

Ystäväsi kumminumero:

NÄIN HELPOSTI PÄÄSET KUMMIKSI:
1. Löydä oma kummilapsesi osoitteesta
worldvision.fi/kummiksi.
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2. Täytä yhteystietosi verkkopalvelussa. Muistathan
lisätä suosittelijasi kumminumeron lisätietojakenttään, kumminumero on tuossa vieressä
vasemmalla.
3. Onnittele itseäsi ja kiitä ystävääsi. Olette yhdessä
käynnistäneet hyviä asioita.

asiakaspalvelu@worldvision.fi

soita 096 818 300

Olen 11-vuotias ja kotoisin
Intiasta. Kummius on muuttanut
minun maailmani pysyvästi.
Ystäväsi on huomannut, että sinulla
on kummin sydän. Hän kutsuu sinut
mukaan. Sinullakin on mahdollisuus
tuntea kummiuden ilo.”

MIKSI KUMMIUS?
Maailmassa on monta tapaa auttaa, mutta kummiudessa on jotain enemmän.
Kummina autat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia pysyvästi.
Kummius on yhteinen matka sinun ja kummilapsesi välillä. Kummina olet tukena,
kun kummilapsesi kasvaa kohti aikuisuutta. Samalla autat hänen yhteisöään tekemään muutoksia, jotka takaavat lapsille paremman tulevaisuuden. Kummilapsi on
sinun henkilökohtainen ikkunasi kehitysyhteistyöhön.

”

Tänä vuonna koin jotakin suurta - sain kummitytöltäni ensimmäisen hänen
itsensä kirjoittaman kirjeen! Minulla on suuri todiste apuni tärkeydestä
kirjoituspöydälläni. Pieni perulainen tyttö on päässyt kouluun, saanut
opetusta ja oppinut jo lukemaan ja kirjoittamaan.”
– Tanja Lehtinen, perulaisen Kiaran kummi

SAAT YSTÄVIÄ, JOILLA ON YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ
Halutessasi voit tutustua toisiin kummeihin ja jakaa kokemuksesi
muiden kummien kanssa kummi-illoissa, kummien opintomatkoilla
tai kummiryhmissä.
KUULET TOSITARINOITA MUUTOKSESTA
Kummina saat runsaasti tietoa siitä, miten apusi muuttaa lasten
elämää. Voit lukea tositarinoita uutiskirjeestämme ja World Vision
-lehdestämme. Saat myös vuosittain kummilapsesi uuden valokuvan,
hänen tuoreet kuulumisensa ja raportin hänen kotiseudullaan
tehdystä työstä.
KUMMIMATKALLA NÄET, MITEN APU MENEE PERILLE
Kummina sinulla on mahdollisuus tavata kummilapsesi ja nähdä omin
silmin, miten muutos hänen kotiseudullaan toteutuu. Kummimatka on
paitsi matka oman kummilapsen luo, myös matka omaan itseen.

“kun yhteisöni
vahvistuu,
vahvistun
minäkin.

ANNAT TOIVOA JA ILOA
Kummiutesi kertoo kummilapsellesi, että hän on tärkeä ja toivot
hänelle hyvää. Voit kirjoittaa omalle kummilapsellesi, mutta sinun ei
tarvitse sitoutua yhteydenpitoon. Annamme tarvittaessa apua kielimuurin ylittämiseen, joten sinun on mahdollista kirjoittaa kirjeesi myös
suomeksi. Kummina voit olla varma, että sinua ajatellaan lämpimästi
tuhansien kilometrien päässä.

Lue lisää kotiseudullani
tapahtuneesta
muutoksesta osoitteessa
worldvision.fi/ambegaon”

KÄYNNISTÄT KESTÄVIÄ MUUTOKSIA
Jotta lasten ei tarvitse enää kärsiä, koko yhteisön on vahvistuttava.
Siksi kummitukesi käytetään koko yhteisön hyväksi. Lasten vanhemmat
oppivat uusia taitoja ja kehittävät uusia elinkeinoja. He oppivat myös
ajamaan asioitaan, jotta lapset saisivat riittävästi ravintoa, terveydenhoitoa ja koulutusta.
Sinun avullasi uusi sukupolvi saa merkittävästi paremman
ponnahduslaudan elämään - terveen lapsuuden, koulutuksen
ja voiman asioiden muuttamiseen.

Ambegaon

1995

2012

56 %

6,6 %

50,7 %

100 %

Peruskoulun aloittavat lapset

37 %

100 %

Yläasteen aloittavat lapset

25 %

95 %

Aliravitut lapset
Rokotetut lapset

