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Aina kun vierailen Krusa-FMllä, Phnom Penhissä, Kambodzassa, alkaa
vipinä. Yleisösuhteiden päällikkö Sophary Saon ilmeestä näen että
hänellä on monia tapaamisia mielessä, ja hän kysyy: “Voisitko lähteä
lauantaina Phnom Penhin reuna-alueelle tapaamaan kuuntelijoita?”
Hmm, mietin…olin sopinut Krusan perustajan Samouenin Intalin ja
hänen ystäviensä kanssa mennä jollekin käsityöläisten alueelle
tutustumaan paikalliseen käsityötarjontaan. Mutta Sopharyn tarjous
on liian houkutteleva – Tottakai lähden tapaamaan kuuntelijoita!
Ensin vierailemme Mekong-joen rannalla olevassa kylässä. Kylä on
ilmeisesti muslimikylä, koska heti portilla on pieni moskeija.
Kyläläiset ottavat meidät vastaan lämpimästi. Miten on mahdollista
että tässä muslimikylässä koen tiettyä samanlaisuutta. Lienee niin
että koska kristityt ja muslimit ovat siinä suhteessa samanlaisia että
molemmat ovat yksijumalaisuuden ‘kannattajia’, verrattuna
buddhalaisuuteen. Tästä vierailusta voitte lukea seuraavassa Lähdelehdessä, artikkelissani Herra Songin perheestä.
Mekongin varrella olevasta kylästä jatkamme matkaa pastori Hron
Vannyn luo. Hän todellakin on kirkon pastori. Aikanaan noin 20
vuotta sitten hän kuunteli lyhytaalloilla Filippiineiltä Samouen Intalin
khmerinkielistä ohjelmaa, päätyi kristityksi ja perusti seurakunnan.
Väki ensin kokoontui ison talon alakerrassa, mutta nykyään heillä on
ihan oikea kirkkorakennus jossa kokoontua (kuva alla). Tapasimme

myös Julianin, joka puolestaan löysi kristinuskon pastori Vannyn
kautta, ja on sitten kuunnellut Krusa-FMn ohjelmia kasvaakseen
kristittynä. Vasemmalla pastori Vanny ja Julian. Pastori Vanny asuu
rauhallisessa kylässä Kandalin provinssissa. Krusa-FM kuuluu täälläkin
hyvin, ulottuen Phnom Penhin lisäksi ainakin 8 maakuntaan.
Helmikuun 8. Päivä vihittiin käyttöön uusi lähetin, joten signaalin
pitäisi olla entistä vahvempi.
Jälkihoidosta vastaava Sophary Sao haluaakin tehdä kyselyn
maakuntien pastoreille ja heidän seurakunnilleen siitä, kuulevatko he
Krusaa. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Krusan olemassaolosta
kristittyjen keskuudessa. Tällä hetkellä Krusan kuuntelijoista puolet
on kristittyjä ja puolet ei-kristittyjä.
Monet kuuntelevat Krusaa koska siinä on hyviä kasvatusaiheisia
ohjelmia. Tällaisia kuuntelijoita ovat tavallisten perheenäitien lisäksi
orpokodin hoitajat. Turvakodin hoitajat, kuvassa Navy ja Bong Terv
Rith, kuuntelevat perheradiota koska se tukee heitä heidän
kasvatustehtävässään. Turvakodissa 'Rescue' on noin 350 eri-ikäistä 018 -vuotiasta lasta ja nuorta. He ovat jostain syystä menettäneet
vanhempansa. Nyt heillä on useita äitejä ja sisaruksia - yhdessä
huoneessa yhtä kasvattajaa kohti on 10 lasta tai nuorta. Kuvassa
vasemalla yhden huoneen pojat ovat tekemässä matematiikan
tehtäviään kouluun.
Tässä vain muutama esimerkki tapaamistani kuuntelijoista. Täytyy
sanoa että Krusa-FM vahvuus on hyvä jälkihoitotyö. Jokainen
puhelinsoitto, kontakti, sähköposti otetaan tosissaan, ja pyritään
henkilökohtaisesti vastaamaan kuuntelijoiden tarpeisiin ja
kysymyksiin. Krusa-FM kasvattaa kuuntelijoitaan terveys-, sosiaali- ja
perheohjelmien kuin myös hengellisen musiikin ja sanan kautta.
Kuuntelijat suosittelevat toisilleen Krusa-FM:n ohjelmia.
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Phnom Penhistä menin Bangkokiin FEBC Internationalin
vuosikokoukseen. Sain kuulla yhdityksemme jäsenten meilenkiintoisia
raportteja 23 maasta. Sosiaalisen median käyttö on FEBCin monessa
maassa lisääntynyt…Filippiinit, Etelä-Korea, Venäjä ovat jo reippaasti
ottaneet askelia uuteen suuntaan. Vuosikokouksen osallistujien
kesken syntyi keskustelua, jopa japanilaiset tohtivat ilmaista että on
vaikeaa olla mukana englanninkielisessä kokouksessa. Keskustelua
käytiin vilkkaasti koska uusi presidentti Ed Cannon (alin kuva) antoi
tilaisuuksia siihen, ja meillä oli muutamia työpajoja. Konferenssin
järjestäjä FEBCin Bangkokin aseman johtaja Georgina Stott ansaitsi
kukkansa, sillä hänen työpanoksensa kokouksen järjestäjänä oli
valtaisa, ottaen huomioon että hän samalla johtaa radioasemaa, ja
siellä valmistatettavia kymmenen vähemmistökielen ohjelmia,
thaimaankielisen ohjelmatarjonnan lisäksi.
Toivotan oikein hyvää kevättä! Kiitos tuestasi, se kantakoon
hedelmää Aasiassa. Siunauksin, Eila
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