
TISKOVNA 
KONFERENCA 

ob pričetku 
dobrodelnih akcij

Za srce Afrike 
in Z delom do 
dostojnega 
življenja v 
Afriki Ljubljana, 20. avgust 2015 



Uresničena razvojna pomoč Karitas v Afriki v sodelovanju z 

misijonarji v zadnjih 9. letih:  

Zdravstveni center Rwisabi (Burundi)

Zdravstveni center Ruzo (Burundi)

• Zgradili, obnovili ali dogradili in opremili 3 zdravstvene centre in 2 porodnišici na 
območjih, ki oskrbujejo  250.000 prebivalcev (vsak dan skupno oskrbijo 1000 bolnikov)

Novozgrajena porodnišnica 
v Ruzo (Burundi) s 50 

posteljami 



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, šol …

• V dela pri vseh projekti so 
vedno vključeni domačini …

Sestra Bogdana Kavčič je 
povedala: „V preteklosti je tudi 

preko teh gradbenih projektilov s 
pomočjo Za srce Afrike, mnogo 
družin že izkopalo iz revščine in 

postavilo na svoje noge.“



• Obnovili/zgradili in opremili 5 šol in vrtec za več kot 4000 otrok in mladih 

Zdravstveni center

Nova SŠ Mbirizi (Burundi)

Obnovljena OŠ Rwisabi (Burundi), kjer je 
tudi do 100 otrok v razredu in 1 učitelj …

Dograjeni dom za invalidno 
mladino 
Serowe (Bocvana)

Nova OŠ za 500 otrok Kigali 
(Ruanda)



• S podporo pri nakupih hrane za podhranjene pomagali preko 1000 
podhranjenim otrokom. 

Pomoč podhranjenih v okviru 
zdravstvenega centra v Mukungu (Ruanda) 

Pomoč podhranjenih v okviru 
ZC v Rwisabiju (Burundi)

Pomoč podhranjenih v okviru ZC v Safi 
(Centralnoafriška republika) 

„Življenje deklice Sophie 
Nyiratunga je viselo na nitki, ko 

jo je mama pripeljala v 
zdravstveni center v Mukungu, 

ker je bila tako močno 
podhranjena. Sestra Vesna Hiti in 
lokalni zdravstvenimi delavci so 

jo takoj vzeli v bolnišnično 
oskrbo in ji posvetili vso skrb in 
jih rešili življenje …“, misijonarka 

Vesna Hiti, Ruanda



Pomoč uresničena s 
pomočjo lanskoletne
akcije Za srce Afrike 



V Safi v Centralnoafriški republiki in v Rwisabiju v 
Burundiju pomagali podhranjenim otrokom

� podprli nakupe hrane za letno 
pomoč preko 300 otrokom, ki 
so bili zaradi hude 
podhranjenosti v obeh centrih 
v bolnišnični oskrbi do 2 meseca,

� vsak teden so sestre dodatno 
pomagale preko 80 kronično 
podhranjenim otrokom v 
obliki hrane za domov

� pomoč v hrani so prejele tudi 
podhranjene doječe matere 
in bolniki z aidsom

Sestra Bogdana Kavčič je ob tem 
dejala: »Ko bi vi vedeli kolikokrat so 
bila s to pomočjo iz Slovenije rešena 
življenja, vaša pomoč vedno pride v 

pravem času ...«. 



V Kasungu v Malaviju smo v okviru 
novozgrajenega šolskega centra podprli nakup 110 
pogradov za opremo internata za revna dekleta iz 

oddaljenih krajev



V Kigaliju v Ruandi smo v okviru nove osnovne 
šole podprli nakup še manjkajočega šolskega 

pohištva za 3 učilnice ter ureditev šolskega igrišča. 

• s poukom v šoli je januarja 
letos začelo 250 otrok 

predvsem iz revnih družin v 
prvih 3-h razredih …

• deležni so tudi 
vsakodnevnega toplega 

obroka



V Mukungu v Ruandi smo v okviru zdravstvenega centra, ki 
oskrbuje 24.000 prebivalcev, podprli nakup 300-litrskega 

kotla za prekuhavanje perila ter sončnih celic

Misijonarka s. Vesna 
Hiti, ki deluje v tem 
centru je rekla: 
„Sedaj nam ponoči ni 
več potrebno zdraviti 
bolnike ob baterijah 
in petrolejkah.“



V Ruzo v Burundiju za potrebe zdravstvenega centra, kjer 
dnevno pomagajo do 350 ljudem, podprli nakup osnovnega 

materiala ter celoletno plačilo za delo 6-ih lokalnih 
zdravstvenih delavcev



V Ampitafa na Madagaskarju podprli obnovo porodnišničnih
prostorov, kjer se je lani rodilo 217 otrok, ter omogočili 
nakup 8 ton riža za dnevni obrok 238 osnovnošolcev iz 

oddaljenih krajev

»Za mnoge otroke je bil 
to edini dnevni obrok. 
Mogoče so pojedli še 

kakšen maniok, ki pa ni 
hranljiv za otroke …«, je 
povedal misijonar Janez 

Krmelj, ki deluje v 
Ampitafa



Projekti, ki jo želimo 
uresničiti v sodelovanju z 

misijonarji s pomočjo  
zbranih sredstev 

z letošnjo dobrodelno 
akcijo Za srce Afrike



Safa (Centralnoafriški republika) 
� Sestre nas prosijo za nadaljnjo pomoč pri nakupih hrane za letno 
pomoč preko 400 podhranjenim otrokom, ki jim pomagajo v 
centru za podhranjene,

� za podporo nujno potrebne gradnje in opremljanja dveh 
dodatnih sob za bolnišnično oskrbo otrok in odraslih, sobe za 
sprejem pacientov in za shranjevanje zdravil ter napeljavo vode in 
elektrike s pomočjo sončnih celic v okviru ZC za 25.000 preb. 



Mukungu (Ruanda)
� v sodelovanju s sestro Vesno 

Hiti in ob podpori MZZ RS 
bomo omogočili razširitev 
porodniškega dela 
zdravstvenega centra, kjer 
se mesečno rodi do 50 otrok

� podprli zdravstvena vzgoja 
za nosečnice ter matere o 
primerni higieni in prehrambni 
oskrbi otrok (naučili izdelave 
mila, razdelili semena, nekaj 
mater naučili šivanja)

„Otroci v Afriki najpogosteje izgubijo svoje življenje zaradi 
pljučnice, diareje in podhranjenosti. Te ozdravljive bolezni bi lahko 

preprečili z antibiotiki, pitno vodo, primernimi sanitarijami  ter 
zadostno količino hrane. Na žalost to ni vsem dostopno.“



„V hudem neurju je na božični večer 
prišla mamica s culico, v kateri je bila 

nedonošena deklica, ki je tehtala 
komaj 730 gramov. Ker v 

zdravstvenem centru nimamo 
inkubatorja, smo deklico zavili v vato, 

obložili s plastenkami z vročo vodo in ji 
namestili sondico za prehrano. Bala 

sem se, da bo deklica umrla. Zato sem 
večkrat klicala rešilca, ki je zaradi 

neurja prišel šele zjutraj. V bolnišnici 
so jo uspeli rešiti. Danes Emanuelija
čudovita in nasmejana deklica.“ je 

povedala misijonarka sestra Vesna Hiti.



Nyangungu (Burundi) 
� v 2012 je hud vihar uničil 

zgradbo šole, 
� v sodelovanju s sestro 

Bogdano Kavčič in ob 
sofinanciranju MZZ RS 
bomo podprli gradnjo 
in opremljanje nujno 
potrebne osnovne šole 
za 720 učencev

� šola bo imela 12 učilnic, 
zunanje sanitarije ter dve 
10.000-litrski cisterni za 
oskrbo z vodo



• Janez Krmelj prosi za nadaljno podporo pri 
nakup hrane za dnevni obrok cca. 250 
osnovnošolcev iz več kot uro hoda oddaljenih 
krajev. 

Ampitafa (Madagaskar) 



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, Janezom Krmeljem in 
Janez Mesec (Madagaskar) in s. Bogdano 
Kavčič (Centralnoafriška republika) in sestrami 
domačinkami (Burundi) ter s. Vida Gerkman 
(Albanija) so nekateri dobili to priložnost …



� Na misijonih so posamezniki (nekdo izmed 
staršev) dobili priložnost za delo v okviru 
zdravstvenih centrov, šol … in plačilo zanj: 
čiščenje, pomoč v kuhinji, urejanje okolice, pomoč pri 
delu na vrtu, drobljenje kamenja za gradnjo, pomoč pi 
negi bolnikov na domu, sekanju drv …

� Z dodatnim 1 EUR na dan v Afriki in 2 EUR v 
Albaniji lažje preživijo svoje družine

� Podpirajo jih dobrotniki iz 425 slovenskih družin z 
mesečnim darom 6, 12 ali 24 ali 48 EUR





Veliko družin v Afriki in Albaniji se je s pomočjo 
dela že izkopalo iz najhujše revščine – sedaj 

otrokom lahko omogočijo šolanje, zdravila, hrano

»Družina živi dve uri peš od misijona. 
Mama še vedno ne more stopiti na noge 
zaradi padca z drevesa. Z možem imata 
osem otrok, štirje že hodijo v šolo. 
Njegovo sedanje delo je prinašanje drv in 
močvirske slame za pletenje preprog. Zelo 
srečen je, da lahko zasluži in  prinese 
domov hrano in zdravila.« misijonar 
Janez Mesec, Madagaskar

Letos bomo podprli nove družine v Ruandi, 
Burundiju, v Albaniji in prvič tudi na Šrilanki



Iz srca hvala 
za vašo 

pozornost!

www.karitas.si

Misijonarka Bogdana Kavčič: 
»Vedno sem ganjena, ko samo 

potrkam, pa se že odprejo 
vrata src ljudi v Sloveniji. 

Neizmerno sem vsem 
hvaležna«. 


