
Z DELOM DO DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA V AFRIKI  
 
Trajna podpora družinam v Afriki, da se z lastnim delom preživijo in dostojno živijo!  
 
Na afriškem podeželju družine pogosto nimajo niti toliko zemlje, da bi lahko 
pridelali dovolj hrane za preživetje družinskih članov, priložnosti za druga 
dela pa so redke. V avgustu 2010 smo na Slovenski Karitas zato začeli z 
zbiranjem trajnih mesečnih prispevkov v okviru dobrodelne akcije Z 
delom do dostojnega življenja, ki družinam v Afriki omogočajo, da z 
lastnim delom lahko preživijo svoje družine in dostojneje živijo. S tem 
dodatnim zaslužkom starši lahko omogočijo družinskim članom hrano, 
zdravstveno oskrbo (plačilo zavarovanja, zdravil) ter otrokom šolanje 
(šolnina, uniforme ...).  
 
Akcija je do sedaj obrodila zares lepe sadove. S pomočjo slovenskih misijonarjev, ki delujejo v 
Afriki (Bogdane Kavčič, Vesne Hiti, Terezije Pavlič, Marije Pavlišič, in Janeza Krmelja) ter ob 
dobroti kar 324 slovenskih družin oziroma darovalcev, ki so se do sedaj odzvali na akcijo in 
podpirajo družine z mesečnim darom v povprečju 12 EUR, je eden izmed staršev iz 151-ih 
revnih družin v Ruandi, Burundiju in na Madagaskarju dobil priložnost za delo in plačilo 
zanj. Na misijonih domačini pomagajo v zdravstvenih centrih, šolah, porodnišnicah (čiščenje, 
urejanje vrta, drobljenje kamenja za gradnjo …) in v okviru drugih dejavnosti za skupno dobro 
kraja. Pridne roke domačinov pa si za svoje delo zaslužijo plačilo, s katerim lažje preživijo svoje 
družine. Dodaten 1 EUR na dan je na afriškem podeželju ali predmestjih dovolj, da 5 članska 
družina lažje preživi. Poleg tega so nekateri misijonarji najeli tudi nekaj zemlje in s tem dali 
družinam priložnost za delo na polju, kjer višek hrane, ki jo skupaj pridelajo, lahko prodajo na 
trgu in tudi s tem nekaj zaslužijo.  
 
Sestra Vesna Hiti, ki deluje v Rwisabiju v Burundiju je rekla: »Največ teh revnih družin smo 

odkrili na ta način, ker otroci niso hodili v šolo. Zelo veliko otrok je zapustilo šolo, ker jim starši 

niso mogli kupiti uniform, ki pa so obvezne. Potrebno jim je pomagati, da bodo njihovi otroci 

izobraženi in bodo lahko opravljali še kakšen drug poklic in tako zaslužili za življenje.« 
 
132-im afriškim družinam se je življenje sedaj resnično izboljšalo, kar smo predstavniki 
Slovenske Karitas ob srečanjih s temi družinami lahko videli in začutili tudi ob terenskem obisku. 
Starši so zelo zadovoljni, ker imajo delo in lahko z lastnim zaslužkom otrokom lahko plačajo 
šolanje, imajo dovolj hrane ... Sestra Bogdana Kavčič, ki spremlja družine v Ruandi, pravi: 
»Odkar te revne žene tukaj delajo, več ne prosjačijo. Prej so bile stalno tukaj in so nas prosile za 

denar, hrano. Nemogoče je bilo pomagati vsem. Poleg tega jih mi ne smemo ustvarjati odvisne.« 
Sestra Theodosie je za žene, ki so dobile delo v kraju Ruzo v Burundiju zapisala: »Njihovi 

življenjski pogoji so se izboljšali. Spoznale so, da je njihovo dostojanstvo ne temelji na beračenju, 

pač pa na delu za svoje preživljanje.«  
 
V letošnjem letu nadaljujemo z dobrodelno akcijo Z delom do dostojnega življenja. K temu 
vas letos vabita s. Vesna Hiti, misijonarka v Ruandi in s. Bogdana Kavčič, misijonarka v 
Centralnoafriški republiki, kjer je še več družin potrebnih pomoči. Vsakdo se lahko odloči za 
mesečni dar 6, 12 ali 24 EUR. Že s tako majhnimi sredstvi je ob podpori in spremljanju 
misijonarjev mogoče zelo veliko narediti za afriške družine, ki nimajo osnovnih pogojev za 
življenje. Če se na dan odpovemo samo eni kavi, kepici sladoleda, plastenki soka …, lahko 
posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo 
življenje … 
 

Vsi, ki bi želeli sodelovati v tej akciji, kar je mogoče storiti preko trajnika ali položnice, se lahko 
obrnejo na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 300 59 60, 
info@karitas.si. Obrazec za sodelovanje v elektronski obliki na  www.karitas.si .  

Za več informacij: Jana.Lampe@karitas.si, Tel: 01/300 59 68 ali 031/344 481 


