
Priloga 1: FOTOREPORTAŽA o izvedbi in rezultatih projekta s terenskega obiska 
predstavnice Slovenske karitas v Kigaliju v času od 22. aprila do 10. maju 2014 

 

Zgradba nove osnovne šole v Kicukiru v Kigaliju v Ruandi.  

  

Predstavnica lokalne partnerice, slovenska 
misijonarka Vesna Hiti pred vhodom v 
novozgrajeno osnovno šolo v Kicukiru v 
Kigaliju. Sestra Vesna je zelo zadovoljna s 
kvalitetnimi materiali, ki so bili uporabljeni 
in kvalitetnim delom pri gradnji te šole.  

 

 

Notranje tlakovano dvorišče šole. Šola ima 7 
učilnic, knjižnico in 2 manjša prostora (eden 
bo namenjen prvi pomoči za učence – notri 
bo tudi postelja, če bo kdo od otrok zbolel v 
času šole, ali če bo imela katera od deklet 
hude menstrualne bolečine ipd. da se lahko 
uležejo, drugi bo namenjen shranjevanju 
različnih didaktičnih pripomočkov ipd.). OŠ v 
Ruandi ima 6 razredov. Tu bo potekal pouk 
dvoizmenjsko od 1. do 5.razreda (dopoldan 
in popoldan), da bo šolo lahko obiskovalo 

več otrok, pouk v 2-h šestih razredih pa bo potekal samo dopoldne, ker imajo več ur 
zaradi priprav na končne izpite (zato je v šoli 7 učilnic). 



 

Posamezne učilnice so bile v času terenskega 
obiska že opremljene z šolskim pohištvom. 
Izdelava pohištva je zelo kvalitetna. Uporabljen je 
kakovosten les cipresovine, ki je bil v postopku 
obdelave prekuhan in potem dolgo sušen, zato da 
se ne krivi in ga ne napadajo zajedalci. Na sliki je 
ena izmed učilnic od 4. do 6. razreda, kjer so mize 
s klopmi skupaj za 2 učenca in so nekoliko višje. V 
razredu bo največ 42 učencev.  

 

V  vsak razred sta nameščeni 2 šolski table, sprednja za vsakodnevne stvari, na zadnjem 
delu učilnice pa za tiste stvari, ki ostanejo zapisane dalj časa (urnik ipd.). Tako zahteva 
ruandsko Ministrstvo za šolstvo. Zato je bilo v okviru projekta pri podjetju Manumetal 
kupljenih 14 kvalitetni zelenih šolskih tabel.  



 

             

 

Opremljena učilnica za nižjo stopnjo učencev (od 1. do 3. razreda OŠ), kjer so bili 
izdelane mizice in stolčki za vsakega učenca posebej, kot zahteva ministrstvo. Na sliki 
tudi omare, ki so bile kupljene za v razrede ter mize in stoli za učitelje.  
 

 



 

 

V tej učilnici bo začasna zbornica za učitelje (toliko časa, da šola ne začne z delovanjem 
vseh 6-ih razredov). Prvo leto bodo začeli s prvimi tremi razredi, kot jim je predlagalo 
ministrstvo, da naj začnejo postopoma. Nato bo pa zbornica v prostorih bivše poklicne 
šole, ki je delovala v sklopu lokalne partnerice (zgradba ima 3 manjše učilnice).  

 

 

Šola je zares lepo in kvalitetno narejena … 

 

 

 



 

Manjši prostor, ki bo namenjen prvi pomoči učencem. 

 

Prve omare so že nameščeni v prostor za šolsko knjižnico. Na policah pa vzorci 
učbenikov, katerih nakup je bil za 2 razreda konec maja 2014 podprt v okviru tega 
projekta. Učenci prvih treh razredov se bodo imeli 4 predmete: matematiko, ruandski 
jezik, angleščino ter spoznavanje narave in družbe.  

 

Zid in drenaža, ki je bil zgrajen na strani šole, kjer je manjši hribček.  



   

 

WC-ji za dekleta, ki so povezani z vodo iz cistern.  

       

2 10.000 litrski cisterni sta vgrajeni v zemljo, deževnica prihaja do njiju po žlebovih, 
vodo črpajo do WC-je z električnim motorjem.  



Utrinki z otvoritve nove osnovne šole, 5.5. 2014, na kateri je prisostvovala predstavnica 
Slovenske karitas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predstavniki sveta staršev otrok iz vrtca pri lokalni partnerici, ki so se udeležili otvoritve. 
Predsednik sveta staršev se je v govoru zahvalil vsem v Sloveniji, ki so pripomogli k 
uresničitvi tega projekta, da bodo lahko njihovi otroci dosegli sedaj dobro osnovno 
izobrazbo.  

 

Otroci iz vrtca, ki bodo drugo leto začeli obiskovati to šolo so tudi že poskusili, če so mize 
in klopi vredu za njih … 

 



 

 

Naj se za konec zahvalimo vašemu ministrstvu za podporo projektu z besedami, ki jih je 
izrekla ekonominja s. Tedodosie, ki je s strani lokalne partnerice skrbela za potek 
projekta na licu mesta: »Na zemljevidu sem gledala, kako majhna država je Slovenija, je 
pa dežela z velikim srcem. Hvala vsem, ki ste nam pomagali uresničiti ta projekt, da 
lahko pomagamo najrevnejšim otrokom.« 

 

Fotografije in besedilo: Jana Lampe 

Junij 2014 


