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Uresničena razvojna pomoč Karitas v Afriki v zadnjih 8 letih:  

Zdravstveni center Rwisabi (Burundi)

Zdravstveni center Ruzo (Burundi)

• Obnovili, dogradili in opremili 3 zdravstvene centre na območjih, ki oskrbujejo 170.000 prebivalcev



• Zgradili in opremili novo porodnišnico v kraju Ruzo
(Burundi) s 50-imi posteljami,  kjer se rodi do 180 otrok 
mesečno



Gradnja 8 vodnjakov za 
vodo za oskrbo 
zdravstvenih centrov in šole 
(Burundi, Ruanda)

• Podprli gradnjo 8-ih večjih 
vodnjakov za zbiranje 
deževnice za potrebe 
delovanja zdravstvenih 
centrov …



• Obnovili/zgradili 4 šole za več kot 3000 otrok in mladih 

Zdravstveni center

SŠ Mbirizi (Burundi) OŠ Rwisabi (Burundi)

Dom za invalidno mladino 
Serowe (Bocvana) • do 100 otrok in 1 učitelj v razredu



Pomoč uresničena s 
pomočjo lanskoletne
akcije Za srce Afrike 



V Kigaliju v Ruandi smo zgradili novo osnovno šolo 
za 500 otrok iz revnih družin 

• v dela vključenih 
80 domačinov

• WC-ji za deklice

• dve 10.000 l 
cisterni za 

vodo • v razredih bo največ 
42 otrok



• Veselje otrok ob 
otvoritvi šole, kjer bodo 

deležni kakovostne 
izobrazbe od jan. 2015 



V Mukungu v Ruandi smo v okviru zdravstvenega 
centra pomagali podhranjenim otrokom

• s podporo pri nakupu hrane 
smo tedensko pomagali 120 
kronično podhranjenim in 15 
hudo podhranjenim otrokom, 
ki so bili hospitalizirani 

• s hrano pomagali tudi drugim 
revnim bolnikomSofija in 

Erik 



V Safi v Centralnoafriški republiki smo pomagali 
preko 400 podhranjenim otrokom in tudi 

beguncem (z nakupi mleka, riža, sardin in moke)

Rešena so bila številna življenja …



V Ruzo v Burundiju je bila v okviru ZC, ki oskrbuje 
68.000 ljudi zgrajena nujno potrebna zunanja 

jedilnica za hospitalizirane bolnike



Projekti, ki jo želimo 
uresničiti v sodelovanju z 

misijonarji s pomočjo  
zbranih sredstev 

z letošnjo dobrodelno 
akcijo Za srce Afrike



Mukungu Ruanda

Safa (Centralnoafriška republika)
• Sestra Bogdana Kavčič nas prosi za nadaljnjo pomoč pri 

nakupu hrane za podhranjene otroke, ki jim pomagajo v 
okviru zdravstvenem centru, ki pokriva območje s 25.000 
preb.  



Mukungu (Ruanda)

• s. Vesna Hiti prosi za podporo pri nakupu nujno 
potrebnega kotla za prekuhavanje perila in 
sončnih celic za zdravstveni center, ki oskrbuje 
24.000 ljudi



• Misijonar Lojze Podgrajšek prosi za podporo nakupu 150-ih 
pogradov za opremo internata za dekleta iz oddaljenih krajev 
v okviru novozgrajenega srednješolskega centra za 
izobraževanje revne mladine

•

Kasungu (Malavi)



• Janez Krmelj prosi za podporo pri obnovi 
dotrajane porodne sobe, kjer se mesečno rodi 
do 270 otrok 

• Omogočili bomo tudi nakup hrane za dnevni 
obrok 250 osnovnošolcev iz več kot uro hoda 
oddaljenih krajev. 

Ampitafa (Madagaskar) 



Kigali (Ruanda)

Podprli bomo nakup še manjkajoče opreme 
za 3 razrede nove OŠ



Dobrodelna akcija 
Z delom do dostojnega 

življenja

Trajna mesečna podpora družinam v Afriki, da z 
lastni delom dostojneje preživijo svoje družine



� IDEJA akcije “Z delom do dostojnega življenja”: 
revni prebivalci Afrike redko dobijo 
priložnost za delo in za dodaten zaslužek, s 
katerim bi svojim družinam lahko omogočili 
dostojno življenje (hrano, zdravstveno oskrbo, 
otrokom šolanje …)

� z mesečno podporo slovenskih darovalcev  
in v sodelovanju z misijonarji: s. Vesno Hiti 
(Ruanda, Burundi), s. Terezijo Pavlič, s. 
Marijo Pavlišič in Janezom Krmeljem 
(Madagaskar) in s. Bogdano Kavčič 
(Centralnoafriška republika) in sestrami 
domačinkami (Burundi) so nekateri dobili to 
priložnost …



� Na misijonih so posamezniki (nekdo izmed 
staršev) dobili priložnost za delo in plačilo 
zanj: čiščenje šole, pomoč v kuhinji, urejanje 
okolice, čiščenje hiše, pomoč sestram pri delu na 
vrtu, drobljenje kamenjev za gradnjo, delo na polju 

� Z dodatnim 1 EUR na dan lažje preživijo svoje 
družine: 

� 85 družinam v Ruandi, 138 družinam v Burundiju, 
24 družinam na Madagaskarju in 10 v 
Centralnoafriški republiki (257 skupaj) 

� Podpirajo jih dobrotniki iz 391 slovenskih družin 
z mesečnim darom 6, 12 ali 24 EUR.





Veliko družin v Afriki se je s pomočjo dela že 
izkopalo iz najhujše revščine – sedaj otrokom 
lahko omogočijo šolanje, zdravila, hrano …

Zgodba žene, ki pomaga v 
zdravstvenem centru v 
Burundiju: »Ostala sem 
sama s štirimi šoloobveznimi 
otroci. Nisem imela nobene 
možnosti za preživetje. 
Potem pa so mi sestre dale 
možnost za delo. Zelo sem 
vesela, da lahko čistim v 
zdravstvenem centru in s 
tem preživim svoje otroke.« 



Letos nadaljujemo s to akcijo, ker je še veliko 
družin potrebnih pomoči.

Pomagali bomo novim družinam na Madagaskarju (Janez 
Mesec) in prvič tudi v Albaniji (s. Vida Gerkman), kjer so 

potrebe po pomoči domačinov na misijonih.

»V Albaniji je življenje zelo težko, saj je 
polovica ljudi brez zaposlitve. Sestre pa pri 

našem delu nujno potrebujemo pomoč 
domačinov pri hišnih opravili in pomoči 

onemoglim na domu. Z delom pri nas bodo 
ljudje dobili dostojanstvo in možnost za 

preživetje.«  
s. Vida Gerkman 



Iz srca hvala 
za vašo 

pozornost!

www.karitas.si


