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V safi v centralnoafriški republiki smo lani omogočali nakup hrane za 
pomoč 117 družinam s podhranjenimi otroki, ki so bili v bolnišnični oskrbi 
ali so prihajali v center po hrano. Sestre so dejale: »Veliko otrok je prežive-
lo ter se vključilo nazaj v življenje in šolo. Hvala vam!«

V kiguhu v Burundiju smo podprli gradnjo vodnjaka za 300 družin. Po-
magalo je 50 domačinov. Prej so zajemali vodo skupaj z živalmi. Eden od 
staršev je dejal: »To je nekaj velikega, kar ste nam preko sestre Bogdane 
dali dobrotniki!« Podprli smo tudi nakup medicinske opreme ter napeljavo 
vode za zdravstveni center, ki oskrbuje 12.000 prebivalcev. 

V nyangungu in rwisabiju v Burundiju smo podprli nakup 1.953 učbe-
nikov za 526 osnovnošolcev in dijakov. Sedaj ima vsak učenec vse učbe-
nike. Kvaliteta pouka se je izboljšala. 

V ruzo v Burundiju smo v sodelovanju z usmiljenkami pomagali s hra-
no, semeni, milom, motikami in odejami 208 priseljenim izstradanim dru-
žinam, ki so pribežale iz kraja Kirunda zaradi trajajoče suše. Hvaležni za 
pomoč so sestram pomagali pri sekanju drv in pri gradnji hiš za uboge.

V mukungu v ruandi smo v sodelovanju s sestro Vesno Hiti podprli 
gradnjo sanitarij v porodnišnici, kjer mesečno rodi do 60 žensk. Sedaj se 
lahko dostojno uredijo pred in po porodu. 

V ampitafa na madagaskarju smo podprli nakup 4,5 ton riža in olja za 
obrok 250 otrok iz šole. Večinoma prihajajo iz oddaljenih krajev. »Otroci bi 
stradali do večera in uspeh bi bil zagotovo slabši,«  je povedal hvaležni misi-
jonar Janez Krmelj. 

Otroci v srcu  
Afrike  
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»10-letni Ahishakiye je hudo zbolel. Doma so ga zdravili z domačimi zdravili, kar je vse še 
poslabšalo. K sestram v center je prišel po pomoč in usmerile so ga v najbližjo bolnico. Kljub 
odprti gnojni rani, videla se je celo kost, ga zdravnik ni poslal na operacijo. Vrnil se je in sestre 
smo mu posvetile vso skrb. Julija letos je končno le dobil možnost za operacijo. Nogo so mu 
amputirali, naredili protezo in sedaj lahko hodi brez opore. Prišel nas je pozdravit z nasme-
hom. Spet bo šel lahko v šolo. Čeprav nimamo dovolj sredstev, lahko veliko naredimo s srcem. 
Hvaležnost bolnikov je neizmerna.« Sestra Anka Burger, misijonarka v Musangu v Ruandi.
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Spoštovani! 
Podhranjenost otrok zaradi  
podnebnih sprememb 
V Afriki vse večji problem postajajo hude in dolgotrajne 

suše zaradi podnebnih sprememb. Že v času, ko ni suš, 
družine na podeželju težko pridelajo dovolj hrane za 
preživetje. Ljudje se morajo seliti, da bi ušli neusmiljeni 
lakoti. Zato je v teh krajih vse več lačnih in podhranjenih 
mlajših otrok do 5 let starosti. S. Bogdana Kavčič ob tem 
velikokrat hvaležno pove: »Ko bi vi vedeli, kolikokrat so bila 
s pomočjo iz Slovenije rešena otroška življenja.«

Delo sester misijonark za šolstvo, zdravstvo  
in oskrbo z vodo 
V zadnjih dvanajstih letih je bil z vašo podporo v akciji 

Za srce Afrike ter s trudom sester v mnogih odročnih krajih 
Ruande in Burundija narejen pravi mali čudež. Obnovljenih 
in opremljenih je bilo 7 šol in vrtec, 5 zdravstvenih centrov 
in 3 porodnišnice ter 11 večjih vodnjakov. Delo so večinoma 
opravili domačini. Dosedanja pomoč iz Slovenije danes 
dnevno lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike. 

Mnogim se je povrnilo človekovo dostojanstvo
En rešeno življenje, boljša zgodba ene družine je za vse 

nas nekaj najlepšega. Sredstva, ki pri nas mogoče pomenijo 
malenkost, za ljudi v Afriki lahko pomenijo novo življenje s 
človeškim dostojanstvom. Skupaj s sestrami si želimo, da bi 
revni v Afriki lahko preživeli in se trajno razvijali v svojem 
domačem okolju ter da bi lahko videli boljšo prihodnost za 
svoje otroke.  

Prosimo vas, da tudi letos odgovorite na 
prošnje misijonarjev za pomoč v Afriki. 

Slovenska karitas

z vašo letošnjo podporo želimo uresničiti 
naslednjo pomoč:

 V safi v centralnoafriški republiki bomo 
v centru podprli mesečne nakupe hrane za 
200 podhranjenih otrok in gradnjo zunanje 
jedilnice. Center zaradi varnosti bolnikov po-
trebuje tudi ograjo. 

 V musango v ruandi bomo v sodelova-
nju s sestro Anko Burger podprli gradnjo in 
opremljanje novih prostorov za bolnišnično 
oskrbo otrok in odraslih za območje s preko 
9.000 prebivalci. 

 V okrožju karongi v ruandi bomo v sode-
lovanju s Caritas Ruanda in s. Vesno Hiti ob 
sofinanciranju Ministrstva za zunanje zade-
ve RS podprli projekt za trajnostno prežive-
tje 600 revnih družin. Prebivalci bodo pre-
jeli 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. 

 V ruzo in rwaisabiju v Burundiju nas se-
stre prosijo za nakup mikroskopa in aparata 
za pregled krvi za zdravstvena centra, kjer 
dnevno oskrbijo preko 600 bolnikov. 

 V ampitafi na madagaskarju nas Janez Kr-
melj ponovno prosi za podporo pri nakupu 
riža za 250 osnovnošolcev. 

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

HVala vsem, ki boste pomagali uresničiti 
prošnje misijonarjev in ljudi v osrčju afrike.

Na Slovenski karitas hranimo in uporabljamo vaš naslov izključno za obveščanje  
o naših dobrodelnih akcijah in informiranje o našem delu. Morebitne spremembe  
ali preklic uporabe vašega naslova lahko kadarkoli sporočite na navedeno tel. št. ali e-naslov.

Info: 01/300 59 60  
ali info@karitas.si


