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Pomoč, ki smo jo Uresničili z lansko akcijo:

V kigaliju v  ruandi smo pri sestrah usmiljenkah podprli gradnjo 
nove osnovne šole s sedmimi razredi. Šola je zgrajena do strehe. Pouk 
za revne otroke bo potekal dvoizmensko. Vsa dela na šoli je spremlja-
la sestra Vesna Hiti. 

V mukungu v ruandi smo podprli nakup materiala za obnovo 
zdravstvenega centra za oskrbo 24.000 prebivalcev. Kamenje je bilo 
izkopano na bližnjem hribu, pesek pa je 50 žena prinašalo iz 2 km 
oddaljene reke. 

V rwisabiju v Burundiju smo podprli obnovo dotrajane šole z 20-
imi učilnicami, ki jo je v tem letu obiskovalo 2.300 otrok. Zagotovili 
smo novo streho, vrata in okna, popravilo tal, beljenje učilnic in nakup 
50 miz s stoli. V dela je bilo vključenih 30 domačinov. V okviru zdra-
vstvenega centra smo podprli tudi nakup opreme, materiala ter izo-
braževanje žensk za domačo proizvodnjo mila.

 V mbiriziju v Burundiju smo v sodelovanju s p. Jožetom Mlinaričem 
podprli nakup železa in cementa za gradnjo petih dodatnih učilnic 
srednje šole. Starši so sami prispevali opeko. V enem razredu bo do 
70 dijakov, ki s poukom začnejo že v jeseni. 

V kasungu v malaviju, kjer deluje p. Stanko Rozman, smo podprli 
nakup pulznega oksimetra in zdravil za ambulanto.

Otroci v srcu Afrike potrebujejo vodo, hrano, šole in zdravila.
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Spoštovani bralci revije Ognjišče!
Otroci v Afriki se velikokrat znajdejo v težko rešljivem 
krogu revščine, podhranjenosti in neizobraženosti. 

Neizobraženost vodi v revščino

Zaradi hudega pomanjkanja hrane se otroci slabše umsko 
in telesno razvijejo. Ko so večji, pomagajo staršem za 
preživetje in velikokrat ne morejo v šolo. Šol je premalo. 
V razredih je tudi do sto učencev in učitelji so ob tem 
nemočni. Tako večina otrok ne pride do znanja in poklica, 
kar zopet vodi v revščino. 

Tretjina otrok je podhranjenih

V zdravstvenih centrih, kjer delujejo slovenske 
misijonarke, je kar tretjina otrok, ki jih obravnavajo, 
dolgotrajno podhranjenih. Sestre jih s svojo skrbjo veliko 
rešijo, večkrat pa so tudi nemočne. Štiriletni deček Jean 
je prišel k njim samo z dobrimi štirimi kilogrami. Kljub 
velikemu trudu sester in povišanju teže je žal kmalu umrl. 

Že z malim lahko pomagamo

Že majhen dar, oplemeniten s prizadevanji slovenskih 
misijonarjev, lahko naredi čudež za ljudi v Afriki. Letos 
nas misijonarji še posebej prosijo za podhranjene otroke in 
dokončanje gradnje šol, ki so jih zastavili v lanskem letu. 

Prosimo vas za vašo podporo, da bomo skupaj 
prinesli veselje otrokom v srcu Afrike.

Slovenska karitas

fo
to

 J
a

n
a

 L
a

m
p

e
, 

o
b

li
ko

va
n

je
 A

n
a

 G
o

m
b

a
č

, 
g

ra
fi

čn
a

 i
z

ve
d

b
a

 G
a

p
ro

 d
e

si
g

n
, 

ti
sk

 K
R

O
, 

a
vg

u
st

 2
0

1
3

Pomoč, ki jo želimo z vašo podporo 
uresničiti z letošnjo dobrodelno akcijo:

  V Kigaliju v  Ruandi bomo dokončali 
lani začeto gradnjo in opremljanje šole 
s sedmimi učilnicami in knjižnico. Zgra-
dili bomo tudi zunanje sanitarije in zbi-
ralnik za deževnico. Šolo vodijo sestre 
usmiljenke. Namenjena bo otrokom iz 
revnih družin. V vsa dela, ki jih spremlja 
sestra Vesna Hiti, je vključenih 50 do-
mačinov, ki z zaslužkom lažje preživijo 
svoje družine. 

  V Mukungu v Ruandi bomo v okviru 
zdravstvenega centra pomagali z me-
sečnimi nakupi fižola in moke za pod-
hranjene otroke. V centru vsak mesec 
sprejmejo več kot 40 kronično podhra-
njenih otrok v starosti od 2 do 5 let. 
Najtežje podhranjeni otroci morajo pre-
jeti 5 obrokov dnevno, dokler se njihovo 
stanje ne izboljša, ostali pa bodo priha-
jali dvakrat tedensko. Mamam podhra-
njenim otrok  bomo nakupili semena in 
koze. Pomagali bomo tudi bolnikom z 
aidsom, ker njihova zdravila brez redne 
hrane ne učinkujejo. 

  V Safi v Centralnoafriški republiki, 
kjer sedaj deluje sestra Bogdana Kav-
čič, bomo podprli nakup hrane za pod-
hranjene otroke. V državi vladajo nemiri 
in nasilje. V prvih dveh mesecih so se-
stre v zdravstvenem centru pomagale 
150-im podhranjenim otrokom. Sestre 
prosijo za riž in sardine, da bodo ti otro-
ci vsaj 3-krat tedensko lahko dobili topli 
obrok. 

To so prošnje misijonarjev in ljudi,  
ki živijo v srcu afrike. 


