TIOSPAYE TA SINA TOKAHEYA – GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN
OGLALA – PINE RIDGE RESERVAAT – ZUID DAKOTA, NOORD-AMERIKA
“WE WILLEN ALLEEN MAAR VREDE VOOR ONZE KINDEREN”

ACTIE:
Mijn Lakota naam is Ta Sina Tokaheya (het allereerste gewaad) en ik wil alle mensen
bedanken die de traditionele gemeenschappen en traditionele manieren van leven
ondersteunen. Ook wil ik bidden voor diegenen die proberen die manieren van leven te
vernietigen, die van ons zijn. (Oglala Lakota Michael Sierra)
De Oglala Lakota zijn één van de zeven groepen van de Titowan (Lakota divisie) van de Grote Sioux
Nation. Ooit leefde dit prachtige Volk als één grote familie in harmonie met de natuur in de Black
Hills, waar het land het bloed en tranen van hun Voorouders draagt en waar hebzucht hun vernederd
heeft weggedreven naar reservaten. Vele Lakota in Oglala, Pine Ridge Reservaat, overleven nog
dagelijks in zware armoedige levensomstandigheden, die hartverscheurende ervaringen dragen.
We ondersteunen Celestine, die al 11 jaar het leven volgt van de “Tiospaye
(uitgebreide familie) van Ta Sina Tokaheya” en hun maandelijks helpt met
de meest nodige overlevingsmiddelen. Verder vecht ze met hun samen voor
een betere toekomst van de kinderen en het in standhouden van de
“gemeenschappelijke tuin”, gelegen in het meer bosrijk gebied van
Wounded Knee, om zo meerdere traditionele families te helpen. Ook
verblijft ze er ieder jaar enkele weken, om de verdere ontwikkelingen hier te
tonen en een stem voor Michael Sierra en de kinderen te zijn. Ondanks zijn inzet door heel zijn leven,
blijft het een “overleven” en draagt het een waar gevecht voor “wat is de waarheid?”

Ze hebben onze Tiospaye’s en Inheemse Volken geterroriseerd, al te lang nu…
We vragen om hulp van andere Volken om dit te corrigeren …
(Oglala Lakota Michael Sierra)
Door de problematiek in het reservaat, de diepe trauma’s van het
verleden en het heden, vluchten vele Lakota in alcohol en drugs,
wat zeker geen veilige omgeving biedt voor de kinderen. In hun
gehavend huisje, nabij de gemeenschappelijk tuin in de heuvels,
overleeft Michael Sierra nu met de kinderen. Het was zijn
visioen om er meerdere traditionele families samen te brengen
voor genezing en herstel, maar ondervind veel tegenstand.
Iedere dag stuurt hij zijn gebeden in tranen voor hulp naar zijn
Volk. In stilte, een grote angst in zijn hart dragend: “Wat met de
kinderen als ik overga naar de overkant? Een angst en vraag die
dagelijks trilt in de harten, tranen, gebeden en overleven van vele traditionele Lakota families.
Wilt u het hele verhaal van 11 jaar horen, is Celestine altijd bereid om een lezing te komen geven en
een belangrijk interview van Michael Sierra te laten horen. Ze schenkt haar grote dankbaarheid naar
allen die helpen. Laten we dit prachtige Volk niet vergeten. Alsook uit eerbied voor de vele Lakota
soldaten die hier hun leven hebben gegeven voor de bevrijding van ons land. Hartelijk dank.
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