Invigningsdagen 17 januari 2020
Då var den här, den stora dagen som vi arbetat för under många år.
De sista dagarnas förberedelser var intensiva.
Alla besiktningsarbeten skulle vara klara, huset vara rent och städat, gardiner
hängas i fönstren, syateljén och shopen vara iordningställda för arbete, bullar
och kakor skulle bakas, gäster bjudas in, tal förberedas, kören skulle öva,
program för invigningsdagen bestämmas, gården städas. Alla hade sina
uppgifter.
Den stora dagen bjöd på solsken och varmt väder och redan klockan sju på
morgonen samlades vi för att göra det allra sista.Mellan 9 och 9.30 ringlade sig
kön av gäster fram till bordet där alla skulle skriva i gästboken, och 9.30
började ceremonin.
Tumainis personalkör sjöng under ledning av Andrew och Hosea och med
trumackompanjemang. Biskop Abednego hade som utgångspunkt psaltaren 127
”Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves” i sin inledande
predikan. Därefter klippte han det blå bandet och under psalmsång följde alla
efter biskopen in i huset. Resten av programmet fortsatte inomhus.
Det blev som vi hoppats, folk satt och stod i och omkring trappan och när
talarna stod vid räcket ovanför trappan hördes talen ordentligt och talaren kunde
ha ögonkontakt med alla.
Det var flera talare: Sr Adventina, generalsekreterare Kigembe, biskop
Abednego, en representant för landshövdingen. Alla uttryckte tacksamhet,
beundran och glädje över det fantastiska huset och över Tumainis
framgångsrika arbete. Gunnar redogjorde för tekniska frågor.
Det var med stolthet som jag sedan höll Bukobahjälpens tal och överlämnade en
nyckel som symbol att nu tillhör huset Tumaini Children´s Center, men den
nyckeln är också ett påminnelse om att Tumainis personal har nyckeln till våra
barns hjärtan så de vågar öppna upp och se ankaret, hoppet, hoppet i Kristus
och hoppet om ett värdigt liv.
Därefter blev det rundvandring och möjlighet att ställa frågor om bygget. I
syateljén var tillskärarbordet tillfälligt fikabord och alla lät sig väl smaka av
kanelbullar och kakor.

