
Ljubljana, 28.8.2018

TISKOVNA 

KONFERENCA 

ob pričetku 

dobrodelne akcije

Za srce Afrike 



Uresničena razvojna pomoč Slovenske Karitas v Afriki v 
sodelovanju z misijonarji preko Za srce Afrike in ob podpori 

posameznih projektov s strani Ministrstva za zunanje zadeve 
in Misijonskega središča v zadnjih 12. letih, 

ki lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike. 



Zdravstveni center Rwisabi (Burundi)

Podprli gradnjo/obnovo in opremljanje 5 zdravstvenih centrov in 3 porodnišnic 
na območjih, ki oskrbujejo  250.000 prebivalcev (dnevna oskrba 1.000 ljudi)



Obnovili/zgradili in opremili 7 šol in vrtec za 
izobraževanje preko 5.000 otrok in mladih 



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

Podprli gradnjo 11 večjih vodnjakov za potrebe  
zdravstvenih centrov, šol …



S podporo pri nakupih hrane za podhranjene smo pomagali več 1.000-im podhranjenim 
otrokom. Rešena so bila mnoga življenja! 



Uresničena pomoč s pomočjo akcije Za srce 
Afrike 2017



Safa, Centralnoafriška republika – s hrano pomagali podhranjenim otrokom 
iz 117 družin



Kiguhu, Burundi - gradnja vodnjaka in dostop do pitne vode za 300 družin



Kiguhu, Burundi - nakup medicinske opreme ter napeljavo vode za 
zdravstveni center, ki oskrbuje 12.000 prebivalcev



Ruzo, Burundi smo - pomagali s hrano, semeni, milom, motikami in odejami 
208 priseljenim izstradanim družinam



Nyangungu in Rwisabi, Burundi - podprli nakup cca. 2.000 učbenikov za 526 
osnovnošolcev in dijakov



Mukungu, Ruanda - podprli gradnjo sanitarij v porodnišnici, kjer mesečno 
rodi do 60 žensk



Ampitafa Madagaskar – podpora pri nakupu riža za dnevni obrok 250 učencev OŠ in 
vrtca



Preko letošnje akcije Za srce Afrike želimo 
podpreti sledeče projekte pomoči:

• V Safi v Centralnoafriški republiki bomo v centru mesečno podprli nakupe hrane
za 200 podhranjenih otrok in gradnjo zunanje jedilnice in ograje okoli centra.

• V Musango v Ruandi bomo v sodelovanju s sestro Anko Burger podprli gradnjo in
opremljanje novih prostorov za bolnišnično oskrbo otrok in odraslih za območje s
preko 9.000 prebivalci.

začetek gradbenih del v Musango

v preteklem tednu …

• V Ruzo in Rwaisabiju v Burundiju, nas sestre prosijo za nakup mikroskopa in
aparata za pregled krvi za centra, kjer dnevno oskrbijo preko 600 bolnikov.

• V Kiguhu v Burundiju nas župnija skupaj s sestro Bogdano Kavčič prosi za podporo
začetnih del pri gradnji dodatnih 6 učilnic osnovne šole.

• V Ampitafa na Madagaskarju nas Janez Krmelj ponovno prosi za podporo pri
nakupu riža za 250 osnovnošolcev.



• V okrožju Karongi v Ruandi bomo v sodelovanju s Caritas Ruanda in s. Vesno Hiti,
ob (so)financiranju Ministrstva za zunanje zadeve RS in slovenskega podjetja
Damahaus Prestige, podprli projekt učinkovite rabe virov za trajnostno preživetje
600 revnih družin. Prebivalci bodo prejeli koze in semena, varčne glinene peči ter
sončne celice z lučjo. Ženske in dekleta se bodo po skupinah usposobile za zagon
obrti in v ta namen prejele sredstva.



Izvedba programa Z delom do dostojnega 
življenja (9. leto)

• s pomočjo mesečnih prispevkov 
slovenskih darovalcev (do sedaj 
že 548)

• starši iz revnih družin v Afriki in 
Albaniji ter na Šrilanki dobijo 
delo in zaslužek za preživetje 
družin

• 1 EUR je dovolj na podeželju 
Afrike in na Šrilanki ter 2 EUR v 
mestih v Afriki in v Albaniji, da 
družina lahko preživi in bolj 
dostojno živi – ima za hrano, 
zdravila in šolanje otrok …

V redno ali občasno delo na misijonih 
vključeni starši iz 300 družin v Afriki 



Na misijonu v Albaniji so v redno 
delo vključene ženske iz 14 družin  

Na Šrilanki je v sodelovanju s Karitas 
mikro-financiranje za zagon dejavnosti 

prejemalo 11 družin 

Vabimo nove mesečne darovalce za podporo revnih družin! Letos nas k 
temu vabijo sestre v Centralnoafriški republiki, Eritreji in Albaniji in Karitas 
na Šrilanki, kjer je še veliko revnih družin, ki bi potrebovale takšno pomoč. 

HVALA iz srca!



Letos nadaljujemo tudi z zbiranjem mesečnih prispevkov za plačilo dela 
zdravstvenih delavcev in učiteljev na misijonih v Afriki 

(plačilo med 70 in 150 € mesečno).

Podpiramo delo 2 zdravstvenih delavcev v Burundiju, učiteljice v Ruandi ter vzgojiteljice v 
Burundiju in na Madagaskarju. 



Iz srca hvala vsakemu 
Slovencu za vsak dar za 
pomoč najrevnejšim v 

Afriki! 

Že z majhnim darom 
misijonarji lahko naredijo 

čudeže za preživetje in 
bolj dostojno življenje za 

ljudi v Afriki!


