A HELP Falu az
első olyan gyerekotthon, amelyből
nem kerülnek az utcára az ott felnövő gyerekek, mert
nagykorúvá válásukkor otthonuk a saját tulajdonukba kerül
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1. A cunami
2004. december 26-án megmozdult a Föld Indonéziában.
A modern televíziózás korában, amikor egyenes adásban látunk forradalmakat, háborúkat, terrorista- és
antiterrorista akciókat, járványokat, éhínséget valamint természeti katasztrófákat, megtanultuk, mennyire
védtelenek vagyunk.
Az újabb és újabb sokk, és azok feldolgozása (távolítása) során úgy tűnt, egyre érzéketlenebbé válunk
mások szenvedései iránt.
Most azonban megmozdult a Föld és megmozdult a Világ.
Helyenként 36 méter magas hullámokkal a szárazföldre csapódva eljött a „cunami”.
Néhány óra alatt végigpusztította dél-kelet Ázsiát, s elért Afrikáig.
A szemünk láttára tűntek el falvak és városok, százezrek haltak meg és milliók váltak hajléktalanná.

Ebben a vonatban 1800 gyerek és felnőtt halt meg.

Minden védekező mechanizmusunk csődöt mondott a borzalmas pusztítás láttán, sokunkban felsejlett a
„világ vége”, a tudósítók atomtámadáshoz hasonlították a víz erejét.

2. A HELP Program
Önkéntesekből álló csoportunk a cunami után egy hónappal kidolgozta a HELP Programot.
Az első HELP Falut a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Sri Lankán nyitotta meg 2006. májusában.

HEALTH
EDUCATION
LIFE
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EGÉSZSÉG (egészségügyi, pszichológiai segítség)
OKTATÁS

(alapfokú oktatás)

ÉLET

(élet-, lakás- és munkafeltételek)

VÉDELEM

(szülő- és gyermekvédelem)

Több házból és szakmai egységekből álló intézményt építettünk fel, amelyben

az árván maradt gyerekeket olyan szülők, nagyszülők nevelik, akik saját gyerekeiket vesztették el.

A HELP Program nem csak a természeti-, vagy humán katasztrófák esetén lehetséges segítségnyújtás
különleges formája, hanem megvalósítható bármely olyan országban is, ahol gyermekmentés szükséges,
mert tömegesen halnak meg, lesznek gyerekkereskedelem áldozatai árva és/vagy ellátatlan gyerekek.

3. A HELP Falu sajátosságai
1) A HELP Faluban a katasztrófa során, vagy egyéb okból árván maradt gyerekeket a velük egy
háztartásban élő, saját gyereküket elvesztett házaspárok nevelik.
2) A gyerekek és a felnőttek elvesztett családját igyekszik pótolni.
3) Az egy-egy életközösségben nevelt gyerekek száma követi az adott ország családmodelljét.
4) Az első olyan gyerekotthon a világon, amelyben nincs rotáció, tehát a nagykorúvá váló gyerekek
helyére nem kerülnek újak.
5) Nem csak gyerekotthon, hiszen három generációnak biztosít élet- és lakásfeltételeket, ellátást,
gondozást és kezelést.
6) Az egyes házak, valamint a felszerelési- és beszerzési tárgyak a HELP Faluban élő gyerekek
nagykorúvá válásakor a gyerekek, nevelőszülők, nagyszülők osztatlan tulajdonává válnak, vagy
közös haszonélvezetébe kerülnek.
7) A HELP Falut eleve úgy alakítjuk ki, hogy az egyes lakóházak saját kertjükkel önálló egységként is
funkcionálni tudjanak a későbbiekben.
8) Munkahelyeket biztosít a felnőtteknek, elsősorban a velük együtt élő gyerekek nevelésének,
gondozásának ellátásával, illetve a HELP Faluban végzett egyéb tevékenységek (kertész, banán- és
kókusztermesztő, állattenyésztő, karbantartó, sofőr, stb.) elvégzésével, megfelelő bérezés mellett.
9) További munkahelyeket biztosít külsős szakembereknek (menedzser, könyvelő, tanárok, orvos,
pszichológus, konduktorok, stb.).
10) A HELP Falu a tágabb közösségbe szervesen integrálódó szolgáltató központként is működik.
11) Az első, modell intézmény a HELP Village Resource Centre a következő szolgáltatásokat nyújtja a
község és a régió lakosai számára:
orvosi ellátás
mozgássérült gyerekek konduktív terápiája
óvoda – iskola előkészítő
tanfolyamok (computer, angol nyelv, varrás)
korrepetálás (matematika, szingaléz nyelv, tudományok)
művészeti képzés (rajz, ének, zene, tánc, filmklub)
könyvtár
játszótér
színpad
sportolási lehetőség (karate, röplabda, tollaslabda, asztali tenisz)
12) A HELP Falu által biztosított gyermekvédelmi- és szociális megoldások, szolgáltatások nem csak a
természeti-, vagy humán katasztrófa túlélői részére jelentenek hosszú távú megoldást. Alkalmazható
minden olyan országban, ahol a nélkülözés miatt gyerekek szenvednek vagy halnak meg, lesznek
gyerekmunka, gyerekkereskedelem vagy gyerekrabszolgaság áldozatai.
13) A HELP Falu kivitelezése és fenntartása rendkívül olcsó.
14) A Sri Lankán 2006. májusa óta üzemelő HELP Falu bizonyítja, hogy a modell működőképes és
hatékony.

4. Az első HELP Falu

Az alapkő letétele 2005.
szeptemberében volt.
Az építkezés kilenc hónapig
tartott.
Az első, modell intézményt a
HELP Village Resource
Centre-t Sri Lanka Déli
Tartományában,
Kahawa
községben építette fel a
Baptista
Szeretetszolgálat
Alapítvány.

kétszintes családi házak

egyszintes családi házak

központi épület, benne iroda, computer szoba, orvosi szoba, nyelvi labor, könyvtár, vendéglakások

szolgáltató központ, benne iskola előkészítő, orvosi és konduktori szobák, mellette játszótér, színpad

A HELP Program legjelentősebb értéke, hogy az árva gyerekeknek nagykorúvá válásukkor nem kell
elhagyniuk otthonukat, saját tulajdonukká, és nevelőszüleik, nagyszüleik tulajdonává válik az
ingatlan.
A fenntartási költségek is megszűnnek a gyerekek nagykorúvá válásával, tehát a támogatás biztosítása
belátható időre szóló elkötelezettséget jelent.

5. A víz
Isare (12), Dimutu (13), Thilina (14) és Krishante (26) nézik az óceánt.
Tartásukból és tekintetükből nem nehéz kitalálni, mit éreznek, mire gondolnak.
Mély fájdalmat, gyászt és félelmet éreznek, a cunamiban elhunyt szeretteikre gondolnak.
Nézik a vizet és én nézem Őket. Minek hoztam ide őket? Tudhattam volna, hogy nem fognak fürdeni. Sután
állnak újonnan vásárolt úszónadrágjaikban, s némán nézik a vizet.
Isare a 13 éves bátyját és négyéves öccsét, Dimutu és Thilina 15 éves nővérüket, Krishante négyéves
kislányát és négyhónapos kisfiát gyászolja újra.
Percekig állunk így – ők nézik az óceánt, én nézem őket. A gyerekek hirtelen ütni kezdik a vizet.

A partmenti hotel medencéjénél is hallani az óceán dübörgését, érezni illatát.
Megbeszéltük Krishante-val, a HELP Falu egyik nevelőszülőjével, hogy megtanítjuk a gyerekeket úszni.
Most mind a négyen döbbenten néznek rám, amikor belemegyek a medencébe. Érzem, kegyeletsértést
követek el.
„Stop!” – kiáltja Isare, amikor a víz a derekamig ér. A gyerek szemében rémületet és aggodalmat látok. A
három gyerek kórusban próbál kiparancsolni, amikor a mélyvíz felé úszom. Mire számítottam? Önfeledt
lubickolásra? Vízbe ugrálásra és labdázásra? Igen.
Helyette újra felszakítottam a sebeket, megerősítem a félelmeket. S akkor támadt egy ötletem.
Sütit és Colát rendeltem, s meghívtam az asztalunkhoz a hotel menedzserét, akit kineveztem
„úszómesternek”. Susil elméletben elmagyarázta a gyerekeknek, hogy kell úszni, majd kéz a kézben,
lépcsőfokról lépcsőfokra bevitte őket a kismedencébe, s nagy türelemmel elkezdte őket tanítani.
Csak Krishante nem jött be a vízbe – abba a közegbe, ami másfél éve elragadta Tőle gyerekeit.
Most mosolyogva nézem, amikor hétvégén gyerekeink elhívják barátaikat, s elkezdik úszni tanítani őket, a
medencében vízilabdáznak vagy az óceán partján játszanak.
Isare a víz alatt végigússza a 15 méteres medencét. A „tabunak” vége.

6. Élet a HELP Faluban
Lessie nem szenved álmatlanságban. Washanthe viszont igen. Kettőjük temperamentum különbsége
következtében az egész HELP Falu (beleértve az éjjeliőrt is) kialvatlanságban szenved.

Washanthe 22 éves. Már reggel négykor buzog benne a tenni akarás. Ekkor még
mindenki (beleértve az éjjeliőrt is) alszik. Csak Lessie kutya csóvál. Ezt azonnal
megbánja, amikor Washanthe sétálni ráncigálja. Kelletlenül hódol be az
erőszaknak. Négy izmos lába főleg az ajtóknál és a lépcsőkön szerez számára
helyzeti előnyt a nála csak néhány kilóval nehezebb Washanthe-val szemben.
Dulakodásukra egyelőre csak a főépületben lakók riadnak fel.
A szabadba kiérve fordul a kocka. Lessie megérzi a hajnal hűvösét (35 fok), a fű nedvességét (a levegő
páratartalma csak 99 százalékos), s önmagához képest fékevesztett rohanásba kezd. Ez körülbelül annyit
jelent, hogy lomhán, de folyamatosan tart kellő távolságot Washanthe-tól, nehogy visszavigye a tikkasztó
lakásba. Washanthe egyre kétségbeesettebben, egyre dühösebben, így egyre torzabban üvölti Lessie nevét.
Ekkor negyed öt van. Sorban gyulladnak ki a hálószobák fényei. Azokban nem a kutya nevét emlegetik
kétségbeesetten és dühösen. Fél órán belül Lessie kifárad. Washanthe személyes sikerként éli meg, hogy
végre elkapta. A hálószobák fényei kialszanak.
Feltehetően az egész falu örül, hogy – bár a gyerekek adtak nevet a tehénnek, a kacsáknak, csirkéknek és
nyulaknak – Washanthe ezeket nem tudta megjegyezni, így reggel hatig tartó ellátásukba sokkal kevesebb
személyes elem vegyül, mint a kutya esetében.
A falu lakói visszaaludtak. Néhányan biztos édes, és vágyteljesítő álmot látnak, melyekben a rafinált
kínzások szenvedő alanya Washanthe.
Csak az éjjeliőr nem alhat újra. Ő morgolódik, s nem álmodik, hanem fantáziál Washanthe-val
kapcsolatban.
Lessie második sétáltatásába (reggel hétkor) mindkét részről még több kétségbeesett elem vegyül, de ezt
már szórakozva nézik a közben iskolai puccparádéba öltözött gyerekek, s nevelőszüleik, nagyszüleik.
Legújabb széles karimájú kalapjában megérkezik Duma, a harmadik főállású munkatársunk.

Más-más kalapot hord a gereblyézéshez, a generátor feltöltéséhez,
a víztisztító karbantartásához, a bútormozgatáshoz a fű
locsolásához és a banán- vagy kókusz szedéséhez.
Még nem sikerült kideríteni, hol tartja a kalapjait, de tény, ha új
feladattal bízzuk meg, új kalap tetszeleg a fején.

Amikor a gyerekek megjönnek az iskolából, befalják a kaját, és
irány Hikkaduwa, a Sunils Szálló uszodája. Ha nem tudjuk elvinni
őket, kriketteznek, kerékpároznak, röplabdáznak, „karomboznak”
(népi játék) vagy computereznek a HELP Faluban.

Csak a szerda a kivétel, amikor délután a részállású orvosunk vizsgálja a gyerekeket.
A kötött programok, szakkörök hétköznapokon délután ötkor kezdődnek, utána vacsora, TV.
Este tíz felé a falu elcsendesedik, a bennlakók (beleértve az éjjeliőrt) kiszámolják, hogy már csak hat óra
van addig, amíg Washanthe felriasztja őket.
Pedig Sri Lankán is lehet altatót kapni.

7. A gyűrű
Kaptam.
Gyűrűt kaptam.
Gyűrűt kaptam Ranga-tól.
Gyűrűt kaptam a 13 éves Ranga-tól.
Gyűrűt kaptam a 13 éves kisfiútól, Ranga-tól.
Arany gyűrűt kaptam a 13 éves kisfiútól, Ranga-tól.
Apja arany gyűrűjét kaptam a 13 éves kisfiútól, Ranga-tól.
Halott apja arany gyűrűjét kaptam a 13 éves kisfiútól, Ranga-tól.
Halott apja emlékét, arany gyűrűjét kaptam a 13 éves kisfiútól, Ranga-tól.
Halott apja egyetlen emlékét, arany gyűrűjét kaptam a 13 éves kisfiútól, Ranga-tól.
Halott apja egyetlen emlékét, arany gyűrűjét kaptam ajándékba a 13 éves kisfiútól, Ranga-tól.
Halott apja egyetlen emlékét, arany gyűrűjét kaptam búcsúzáskor ajándékba a 13 éves kisfiútól, Ranga-tól.
Halott apja egyetlen emlékét, arany gyűrűjét kaptam Sri Lankán, búcsúzáskor ajándékba a 13 éves kisfiútól,
Ranga-tól.
Halott apja egyetlen emlékét, arany gyűrűjét kaptam Sri Lankán, a HELP Faluban búcsúzáskor ajándékba a
13 éves kisfiútól, Ranga-tól.

„Minden gyűrű látható szeme egy láthatatlan láncnak.” (Thomas Mann)

