TISKOVNA KONFERENCA
ob pričetku dobrodelnih akcij

Za srce Afrike in Z delom
do dostojnega življenja v
Afriki
Ljubljana, 24. avgust 2016

Uresničena razvojna pomoč Karitas v Afriki v sodelovanju z
misijonarji v zadnjih 10. letih:
•

Zgradili, obnovili ali dogradili in opremili 4 zdravstvene centre in 3 porodnišice na
območjih, ki oskrbujejo 250.000 prebivalcev (vsak dan skupno oskrbijo 1000 bolnikov)
Zdravstveni center Ruzo (Burundi)

Zdravstveni center Rwisabi (Burundi)

Novozgrajena porodnišnica
v Ruzo (Burundi) s 50
posteljami

•

Podprli gradnjo 10-ih večjih
Gradnja 8 vodnjakov
vodnjakov za zbiranje
vodo za oskrbo
deževnice za potrebe
delovanja zdravstvenih zdravstvenih centrov
centrov, šol …

za
in šole

(Burundi, Ruanda)

• V dela pri vseh projekti so
vedno vključeni domačini …

Misijonarka s. Bogdana Kavčič je
povedala: „Tudi preko teh
gradbenih projektov s pomočjo Za
srce Afrike, se je mnogo družin že
izkopalo iz revščine in postavilo na
svoje noge.“

• Obnovili/zgradili in opremili 6 šol in vrtec za 5.000 otrok in mladih
Zgrajena nova SŠ Mbirizi (Burundi)

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

Zdravstveni center

Dograjeni dom za invalidno mladino
Serowe (Bocvana)

Delno opremljen internat SŠ
Kasungu (Malavi)

Zgrajena nova OŠ za 500 otrok
Kigali (Ruanda)

•

S podporo pri nakupih hrane za podhranjene pomagali preko 1.000
podhranjenim otrokom.

Pomoč podhranjenih v okviru
zdravstvenega centra v Mukungu (Ruanda)

Pomoč podhranjenih v okviru ZC v Safi
(Centralnoafriška republika)

Pomoč podhranjenih v okviru
ZC v Rwisabiju (Burundi)

„Življenje deklice Sophie
Nyiratunga je viselo na nitki, ko jo
je mama pripeljala v zdravstveni
center v Mukungu, ker je bila tako
močno podhranjena. Misijonarka s.
Vesna Hiti in lokalni zdravstvenimi
delavci so jo takoj vzeli v
bolnišnično oskrbo in ji posvetili
vso skrb in jih rešili življenje …

Pomoč uresničena s
pomočjo lanskoletne
akcije Za srce Afrike

Zgradili novo osnovno šolo za 720 otrok v
Nyngungu v Burundiju


Eden izmed 192 domačinov vključenih v
gradnjo te šole, je dejal: „Delo pri tej šoli mi

veliko pomeni, ker vem, da se bodo naši otroci
lahko tukaj učili in tudi mi kot družina si sedaj
lahko kaj kupimo. Hvala za to pomoč.«

V sodelovanju z misijonarkama s.
Bogdano Kavčič in Vesno Hiti ter ob
sofinanciranju Ministrstva za zunanje
zadeve RS smo v Nyangungu, kjer je v
2012 vihar uničil šolo, podprli gradnjo
in opremljanje nove osnovne šole z
12 učilnicami, sanitarijami in
dvema 10.000 l cisternama za vodo.

„Ob otvoritvi nove šole v
Nyangungu 1. julija
2016, so domačini
pripravili plakate z napisi
zahvale Sloveniji: Hvala
Slovenija. Srečni smo.
Rešeni smo. Ne bomo
pozabili na vas.“, je
povedala misijonarka
Bogdana.

Razširili porodnišnico v Mukungu v Ruandi in podrli
nudenje zdravstveno vzgojo






V Mukungu v Ruandi smo
ob sofinanciranju MZZ RS, v
sodelovanju s. Vesno Hiti in
ob pomoči domačinov
omogočili razširitev in
opremljanje
porodniškega dela
zdravstvenega centra,
kjer se mesečno rodi do 50
otrok.
Podprli smo tudi
zdravstveno vzgojo za
nosečnice ter matere o
higieni in prehrani otrok …
Tečaj deklet za šivilje …

Zgradili dodatne prostore zdravstvenega centra v Safi v
Centralnoafriški republiki za oskrbo 25.000 prebivalcev




V Safi v Centralnoafriški
republiki smo podprli gradnjo
dveh dodatnih sob za
bolnišnično oskrbo otrok in
odraslih (za otroke z malarijo
ter bolnike s tuberkulozo in
aidsom …), dveh stranišč in
tušev, sobe za lekarno in
sprejemnice.
V gradbena dela, ki so jih
spremljale sestre, je bilo
vključenih 40 domačinov.
Delale so tudi žene in mladi, ki
so prinašali vodo.

Podprli nakup ultrazvoka za porodnišnico na Madagaskarju


V Ampitafa na
Madagaskarju smo na
prošnjo misijonarja Janeza
Krmelja podprli nakup
ultrazvoka za porodnišnico,
kjer se letno rodi preko 200
otrok.

„Zelo je pomembno da noseče matere pridejo na
preglede in porod v porodnišnico, tako se rešijo
mnoga življenja, ostali otroci pa ne postanejo sirote …“
pravi misijonar Janez.

Pomagali beguncem iz Burudnija v kampih Gashori in
Mahami v Ruandi v Ruandi


V ta kampa je lani zaradi
konflikta v Burundiju pribežalo
preko 40.000 begunce
(večinoma otrok in žensk)



V sodelovanju s sestrami
usmiljenkami in Caritas Ruanda
podprli nakup oblačil,
pokrival in čevljev za
otroke in odrasle,
spodnjega perila za ženske
ter pleničk za
novorojenčke.

Projekti, ki jo želimo
uresničiti v sodelovanju z
misijonarji s pomočjo
zbranih sredstev
z letošnjo dobrodelno
akcijo Za srce Afrike

V Safi v Centralnoafriški republiki bomo letos podprli nakup
vse potrebne medicinske opeme za novozgrajene prostore
zdravstvenega centra in pomagali pri nakupu hrane za 400
podhranjenih otrok.

V Mukungu v Ruandi bomo v sodelovanju s s. Vesno Hiti
okviru zdravstvenega centra, ki oskrbuje 24.000 preb. podprli
gradnjo in opremljanje dve sob ter sanitarij za bolnike, ki so
več mesecev v oskrbi. Ob podpori MZZ RS bomo nadaljevali z
zdravstveno vzgojo in oskrbo nosečnic in mater, z lokalno
izdelavo mila …

Lokalni zdravstveni delavec, ki izvaja
zdravstveno vzgojo o higieni: »Vidi se

že napredek pri ljudeh, kar se tiče
higiene, da so lepše oblečeni, vidi se
tudi napredek v higieni v njihovih
hišah. Vode je v tem kraju dovolj,
problem je neozaveščenost, pa tudi
da so ljudje zelo revni in pogosto
nimajo denarja, da bi si kupili milo.«

V Rwisabiju v Burudniju bomo v sklopu vrtca podprli gradnjo in
opremljanje večje učilnice za izobraževanje preko 200
otrok in tudi njihovih staršev. Sofinancirali bomo tudi delo
vzgojiteljic, ki pomagajo usmiljenkam.

V Ampitafi na Madagaskarju pa nas Janez Krmelj ponovno
prosi za podporo pri nakupu riža za dnevni obrok za cca. 250
osnovnošolcev

V Kasungu v Malaviju, kjer v novi gimnaziji postopoma
začenjajo s poukom, bomo omogočili nakup še 150 vzmetnic
in vzglavnikov za opremo internat za revna dekleta in fante.
Za pomoč prosi p. Alojz Podgrajšek.

Dobrodelna akcija
Z delom do dostojnega
življenja
Trajna mesečna podpora (botrstvo) slovenskih družin
za revne družine v Afriki, Albaniji in na Šrilanki, da tam
starši lahko z lastnim delom in zaslužkom zanj
dostojneje preživijo svoje družine – omogočijo hrano,
zdravila in otrokom šolanje.



Ideja akcije: revni prebivalci držav Afrike,
pa tudi drugih revnih dežel, redko dobijo
priložnost za delo in za dodaten zaslužek, s
katerim bi svojim družinam lahko omogočili
preživetje in dostojnejše življenje …



Rezulati: z mesečno podporo že 456
slovenskih
mesečnih
darovalcev
(botrov) in v sodelovanju z misijonarji je na
misijonih dobilo priložnost za delo in
zaslužek 263 staršev v Afriki (Ruanda,
Burundi,
Centralnoafriška
republika,
Madagaskar), 12 v Albaniji ter 5 staršev na
Šrilanki v sodelovanju z lokalno Karitas od
lani dalje





Kaj starši delajo: na misijonih so starši dobili
priložnost za delo v okviru zdravstvenih centrov, šol
… (gradnjo podprli preko Za srce Afrike): pri čiščenju,
urejanju okolice, obdelovanju vrtov, pri oskrbi onemoglih
na domu ter drugem delu za skupno dobro, na Šrilanki
dobijo 1-letna podpora za zagon obrti, kot je šivanje …
Mesečno plačilo za delo v Afriki je 24 EUR (1 EUR na dan),
na Šrilanki 30 EUR in v Albaniji 48 EUR. Ta dodaten
zaslužek je dovolj da družine dostojneje preživijo.

Veliko je že pozitivnih zgodb družin v Afriki ter tudi
Albaniji in na Šrilanki, ki so se s pomočjo dela preko tega
programa že izkopale iz najhujše revščine in se postavilo
na lastne noge!
»Življenje v moji družini se je
popolnoma spremenilo, odkar
imamo svojo hišico in košček
zemlje, kar sem prislužil z lastnim
delom.« Neretse Célestin, ki je že
več let pomaga na misijonu v
Mukungu v Ruandi.
»Pred petimi leti sem ostala sama
s štirimi otroci. To delo mi daje
dostojanstvo. Če ga ne bi imela,
bi morala svojo družino verjetno
preživljati s prostitucijo.«
Beatrice, ena izmed 65 mater v
Kigaliju v Ruandi, ki so dobile
delo.

»To je pomagalo našim številnim
družinam, da so se izkopale iz bede
in prišle do lastne zemlje ki jo sedaj
obdelujejo. Več letna pomoč pri
plačanem delu, jim je omogočila
samostojnost.« misijonar Janez
Krmelj
»Zelo rada pridem delat k sestram.
Če ne bi imela vaše pomoči, kaj bi
moji otroci danes jedli, kaj naj jim
dam.« Mira, ki je brezposelna in je
vključena v akcijo pri sestri Vidi
Gerkman v Albaniji je dejala.

Z delom do dostojnega življenja 2016
• Letos bomo podprli nove družine v Burundiju, v Albaniji
in na Šrilanki. Slovenske družine in posameznike vabimo k
botrstvu. Z majhno dnevno odpovedjo lahko posamezniku na
drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini
spremenimo življenje. Odločite se za mesečni dar
6, 12, 24 ali 30 EUR (preko položnice ali trajnika).

• V letošnjem letu pa zbiramo mesečni dar tudi za plačilo
zdravstvenih delavcev in učiteljev na misijonih v
Afriki (70 EUR na mesec).

Misijonarka je dejala: »Vedno

sem ganjena, ko samo
potrkam, pa se že odprejo
vrata src ljudi v Sloveniji.
Neizmerno sem vsem
hvaležna«.

Iz srca hvala
za vašo
pozornost!
www.karitas.si

