Starši na misijonu v Rwisabiju v
Burundiju pomagajo pri urejanju
okolice zdravstvenega centra.

Pomoč iz Slovenije
omogoča revnim
v Afriki preživetje
in razvoj
15 LET AKCIJE ZA SRCE AFRIKE
Skupaj z misijonarkami in misijonarji ter vsemi vami, ki imate odprto
srce, Slovenska karitas že 15 let pomaga najrevnejšim ljudem v srcu
Afrike, ki so brez osnovnih dobrin za preživetje. Ob tem pri akciji že
od samega začetka sodeluje tudi z revijo Ognjišče. S pomočjo zbranih sredstev v akciji Za srce Afrike revnim domačinom, predvsem na
podeželju Ruande, Burundija, Centralnoafriške republike, Malavija in
Madagaskarja, Karitas omogoča boljši dostop do izobraževanja in poklica, zdravstvene oskrbe, pitne vode ter nakupe hrane, s katero je bilo
rešenih na tisoče življenj podhranjenih otrok. Vsi projekti so nastali
na podlagi potreb domačinov. Staši so sami prosili sestre za novo šolo,
matere za porodnišnico …

L

judje v državah, omenjenih v
uvodu, lahko na ta način vidijo,
da se v njihovem kraju nekaj premika, da je še nekaj več kot samo preživetje naslednjega dne. Vidijo upanje
za svojo prihodnost in prihodnost
svojih otrok. Hkrati pa čutijo, da
niso sami, pozabljeni od vseh. Zelo
so hvaležni Sloveniji za vso pomoč
in molijo za vse dobrotnike. Pomoč

iz Slovenije misijonarke in misijonarji dobro naložijo v vsak projekt,
ki je dobro premišljen in ga trajnostno naravnajo. Vsak darovani evro
iz Slovenije gre vedno v prave roke.
V letu 2010 je Slovenska karitas
glede na potrebe v deželah, kjer pomaga, akcijo Za srce Afrike nadgradila z akcijo Z delom do dostojnega
življenja – podrobno smo jo v reviji
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Ognjišče predstavili lansko leto. S
pomočjo 642 mesečnih darovalcev
iz Slovenije je lani na misijonih dobilo redno ali občasno delo in plačilo zanj preko 300 staršev iz revnih
družin v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški republiki, Eritreji in
na Madagaskarju; poleg teh pa še 17
družin v Albaniji in 16 na Šrilanki.
Z zasluženim lahko kupijo hrano,
zdravila, plačajo šolanje otrokom,
popravijo ali zgradijo preprosto hišo
iz blatnih opek, kupijo košček zemlje, motiko … Mnoge družine so se s
pomočjo tega programa že postavile na lastne noge; na njihovo mesto
tako prihajajo nove revne družine.
Preko omenjene akcije Karitas podpira tudi delo 9 zdravstvenih in 9
pedagoških delavcev na misijonih
v Afriki.
Tako Jana Lampe, ki v imenu
Karitas vodi ta projekta, kot tudi
uredništvo revije Ognjišče – skupaj
kličemo velik HVALA vsem dragim
Slovencem za vsak dar, ki ste ga v ta
namen darovali v zadnjih 15 letih.
Za potrebe priprave tega članka
in ob jubileju 15-letnice smo se obrnili na misijonarje, katerih delo je
Slovenska karitas v teh 15 letih podpirala, da so nam iz lastnih izkušenj
in z lastnimi besedami povedali, kaj
ta pomoč pomeni za ljudi v Afriki.
TUDI ŠTEVILKE GOVORIJO
Ob sofinanciranju posameznih
projektov s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS in
Misijonskega središča je bilo
od leta 2006 dalje s pomočjo
akcije Za srce Afrike zgrajenih
in obnovljenih 7 šol in vrtec, 6
zdravstvenih centrov, 3 porodnišnice, center za fizioterapijo
in 15 vodnjakov. Ob gradnjah so
priložnost za delo dobili številni
domačini, ki so z zasluženim
lažje preživeli svoje družine,
hkrati pa so bili tudi nosilci
lastnega razvoja. Ta pomoč iz
Slovenije tako dnevno lajša
življenje preko 250.000 domačinom v Afriki.

S. BOGDANA KAVČIČ,
sedaj misijonarka v Mukungu v
Ruandi (prej tudi v Burundiju in
Centralnoafriški republiki):

»Dragi prijatelji in dobrotniki, ki
ste Srce za Srce Afrike! Večkrat si
v duhu predstavljam, da se mnogi
borite za nas, in to že dolgih 15 let,
da imamo vse to, kar smo dobili iz
solidarnosti tolikih slovenskih src.
Vsako jutro se zbudim v hvaležnosti za vse, kar ste nam dobrotniki
podarjali.
Vse te misli se porajajo v meni, ko
v duhu hodim po misijonih in vseh
sledeh, ki jih je pustila akcija Za srce
Afrike. Preprosto ne bi jih mogla
našteti, toliko jih je. To so šole,
zdravstveni centri, v različnih krajih
v Ruandi, Burundiju in Centralnoafriški republiki. Povsod je to Srce
pustilo svoje sledi Ljubezni. Si lahko
predstavljate, kaj je to pomenilo za
tolike može in žene, ki so za nekaj
mesecev dobili delo pri gradnji?
Vsak je delal po svojih močeh. Z
zaslužkom so si uredili svoje hiše, pa
tudi imeli hrano za družino in vse,
kar so otroci potrebovali za šolo.
Kaj pomenijo vse te zgradbe, če ni
v njih življenja, duše? Če bi mogli
slediti vsem tem otrokom, ki si v
vseh teh zgradbah nabirajo znanje
za prihodnost! Spominjali se bodo,
kako se je zanje šola gradila, ko so
bili še otroci in so prišli neki belci,
da so pomagali vse to zgraditi, in
še naučili so jih peti: ‚Mi se imamo
radi‘. Kaj vse se dogaja v zdravstvenih centrih, porodnišnicah? Lahko
si predstavljate, da so tam bolečine,
trpljenje, vseh vrst bolezni, pa tudi
veselje, ko se rodi novo življenje, ko
ozdravljeni odhajajo domov. To so
kraji, kjer se Jezus in Marija vidno
sprehajata.

Naj omenim še veliko bogastvo, da
so mnogi ljudje dobili čisto vodo.
Trije studenci so bili zajeti in polnijo
veliko cisterno, ki je bila zgrajena z
vašo pomočjo. In zaradi odkritja in
gradnje tega studenca smo nadaljevali z gradnjo več kot 20 studencev.
Pomoč preko akcije Z delom do
dostojnega življenja pa preprosto
dela male čudeže. Imam to srečo, da
sem lahko videla, skoraj v vseh naših
skupnostih, kaj delajo, in to jim daje
smisel za življenje.
Naj tudi naše srce postane zahvala
za vaše srce, vam vsem, dragi dobrotniki, ki nas spremljate že celih 15
let. Zahvala prihaja iz src vseh sester
za vse dobro, ki so ga dobili ljudje
teh dežel – dobrota, ki se bo delila
v neskončnost. Pred Bogom smo
govorile in govorimo, v zahvalo in s
prošnjo, da vas Bog blagoslavlja ...«
S. VESNA HITI,
sedaj misijonarka v Bujumburi
v Burundiju, prej v Ruandi

»15 let že v mnogih slovenskih dobrotnikih srce ljubeče bije ZA SRCE
AFRIKE. Kako naj izrazim vso hvaležnost, ko v duhu obiskujem nešteta
živa znamenja vašega darovanja?
Ali se zavedate, kolikim otrokom,
mamicam in ostalim odraslim je
vaša pomoč pomagala do zdravja
in celo do življenja? O tem bi lahko
spregovorili lepo urejeni zdravstveni
centri in porodnišnice v Ruandi,
Burundiju in Centralnoafriški
republiki. Pred očmi so mi dobro
poznane postojanke: Mukungu,
Musango, Rwisabi, Ruzo, Safa.
Ljudem ste omogočili dostojno
zdravljenje, hkrati pa priskočili na
pomoč v neštetih perečih stiskah s
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pomočjo v hrani, zdravilih, oblačilih
in še drugače.
Več tisoč otrok lahko obiskuje
izobraževalne in vzgojne programe
v vrtcih in osnovnih šolah, ker ste
jim v ta namen podarili primerne
prostore: čudovito osnovno šolo
v Kigaliju, lep vrtec v Rwisabiju in
prav tam obnovljeno osnovno šolo,
veliko šolo v Nyangungu in še eno v
Rukagu.
Pomagali ste zgraditi premnoge
vodnjake, ki ljudem dajejo pitno
vodo in s tem življenje.
In kako naj se vam zahvalim za vse,
kar ste storili za najlepše otroke
s posebnimi potrebami v Centru
Akamuri v Burundiju? Lep del vaših
prispevkov je vgrajen v novi center
za fizioterapijo, drugi del v večnamensko dvorano in administrativne
prostore, nekaj bo šlo za gradnjo
šolskih prostorov, ki pravkar poteka,
in potem še v gradnjo delavnic.
Brez vaše pomoči bi bili naši otroci
prikrajšani za lepe trenutke, ki jim
jih prinašata življenje in vzgoja v
Centru Akamuri, kar pomeni lučka.
Naj ta lučka upanja, veselja in
dobrote nikoli ne ugasne, ampak naj
osrečuje vas in po vaši dobroti naše
otroke!
Dragi dobrotniki, darovalci ZA SRCE
AFRIKE, Bog naj vam bo plačnik,
ker darujete svoje prihranke v tako
plemenite namene! S hvaležnostjo
se vas spominjam v molitvah in za
vas molijo vsi tisti, ki ste jih na tak
ali drugačen način osrečili. Vse, kar
je z veselim srcem darovano, se
vam bo stokratno obrestovalo! Bog
povrni za vse!«
S. ANKA BURGER,
trenutno misijonarka v kraju
Musango v Ruandi (prej tudi v
različnih krajih v Burundiju)
»Ob 15. obletnici akcije Za srce Afrike se tudi jaz zahvaljujem za toliko
projektov, ki smo jih bili deležni tu
v naši provinci. Res je težko izraziti
hvaležnost za vse. Koliko truda je
bilo vloženega, predno so tu ‚zrasle‘
stavbe, ki nam služijo za bolj dostojno delo v zdravstvu in šolstvu! Trenutno delam na misijonu Musango v

Ruandi. Tu sem 4 leta in v tem času
smo s pomočjo akcije Za srce Afrike
zgradili nove prostore za bolnišnično oskrbo v zdravstvenem centru.
Res vsi pravijo, da je to najlepša
stavba v celi občini. No, najbolj pomembno pa je, da se bolniki dobro
počutijo in so lepo oskrbovani. Naj
rečem samo velik Bog plačaj za vse.
Res, Bog bo plačnik za vse.
Tu imamo tudi 15 družin, ki imajo
delo in si zaslužijo za najnujnejše potrebe. Res je lepo videti te
ljudi, kako porabijo denar in si
opomorejo, da lahko dostojno
živijo. Zdi se, da se dogajajo pravi
čudeži. Nekemu fantu smo pomagali z nakupom zemlje, da si zdaj
postavlja svojo hišo. Ko je dobil
parcelo in začel z delom, je prišel k
nam in nam rekel, naj se zahvalimo
dobrotnikom. Nasmeh na njegovem
obrazu je povedal vse ... Naj bodo
tudi ti nasmejani obrazi ljudi, ki jim
lahko pomagamo z vašo pomočjo,
znak hvaležnosti za vse. Pa upam,
da bomo še naprej skupaj osrečevali
ljudi. Bog plačaj za vse!«
S. VIDA GERKMAN,
do leta 2011 misijonarka v
Burundiju, danes v Albaniji (v
Albaniji še naprej sodelujemo
z akcijo Z delom do dostojnega
življenja)
»Moji lepi spomini na srečanje s Karitas v srcu Afrike so z Jano Lampe,
ki je skupaj z Božem Rustjem v letu
2010 prišla na otvoritev nove porodnišnice v Ruzo in tudi v župnijo

Rwisabi v Burundiju, kjer sem takrat
delala že več let. To je župnija, ki je
prepolna življenja, revščine, upanja
in veselja. Bolniške sobe smo pred
njunim obiskom že začeli dograjevati s pomočjo Misijonskega središča
in Karitas. Po tem obisku pa nam
je Karitas pomagala še razširiti in
preurediti sobe za konzultacije, laboratorij, velik prostor za čakalnico,
da so bolniki in spremljevalci zavarovani pred dežjem in soncem, ter
zagotovila razsvetljavo na sončne
celice. Kakšno navdušenje za nas
in ves tisti narod, da smo prišli do
urejenih prostorov, čistoče, reda pri
vsakodnevnem navalu bolnikov.
In od takrat se ta pomoč ni več
ustavila, čeprav je mene življenje zaneslo na pota Albanije, kjer
sem našla podobne stiske ljudi kot
v Burundiju. Hvala Bogu, da vaša
pomoč preko Karitas podpira moje
delo tudi tu – če je ne bi bilo, bi mi
šlo pošteno za nohte, saj ne bi bilo
dovolj ljudem le deliti nasvete in
tolažbo.

Spominjam se Afrike in smeha Jane
in Boža med stotinami otrok, ki
so jima z zvezki mahali v pozdrav,
nasmeha mamic, ko so zadovoljne
zapuščale porodnišnico z lepo oblečenimi novorojenčki in z mrežo proti
komarjem pod roko …
Ko sodelujete v akciji Za srce Afrike,
vlagate v Jezusovo Srce, in tam
boste našli sebe.«
JANEZ MESEC,
misijonar v kraju Mananbondro na
Madagaskarju
»15 let akcije Za srce Afrike! Madagaskar morda ni ravno sredi Afrike,
preprosti Malgaši pravzaprav niti
ne vedo, da obstaja Afrika, kdor pa
je hodil kaj v šolo, pa je že videl na
zemljevidu, da je ta celina zelo blizu
Madagaskarja. Pa vendar je v srcu
Slovencev prostor tudi za
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Madagaskar in Malgaše, ki so revni
tako kot mnogi Afričani, pa vendar
so veselega srca. Na našem misijonu smo veseli akcije Z delom do
dostojnega življenja. Dela in služb
na našem podeželju ni. Ljudje se
ukvarjajo z riževimi polji in gojijo nekaj kokoši. To delo pa jim daje ponos
in dostojanstvo, da so se sposobni
izkopati iz revščine in preživeti svojo
družino. Hvala.«
JANEZ KRMELJ,
misijonar v kraju Ampitafa
na Madagaskarju

»Že več let naš misijon Ampitafa
preko akcije Za srce Afrike prejema
pomoč za osnovnošolsko kuhinjo,
in tako šolarji že vrsto let dobivajo
opoldanski obrok hrane. Na skrbi
imam kar nekaj družin, ki si z delom
prislužijo denar za bolj človeka
vredno življenje. Tu so še časi iz
Cankarjevih črtic in mnoge samohranilke ne bi imele kaj ponuditi
otroku, če ne bi vi pomagali dninarju
do dohodka. Poleg tega prejemamo
tudi sredstva za plačilo dela učiteljic
na misijonu v Ampitafi in sestrski
šoli v Ranomeni. Vse to podpirate vi,
ljudje dobre volje, preko Slovenske
karitas. Vaša pomoč je tu zelo dobrodošla, saj bi sicer kot misijonar
le zrl v ljudi, ponuditi pa jim ne bi
mogel ničesar. Tako pa smo tu kot
vaša podaljšana roka, da vaši darovi rešujejo ljudi v stiski. Naj vam,
dragi dobrotniki, ob tej priložnosti
prenesem toplo zahvalo in prijazen
nasmeh, ki prihaja iz src tistih, ki so
bili deležni vaše pomoči.«

JOŽE MLINARIČ,
sedaj misijonar v Ruandi (prej
dolga leta misijonar v Burundiju)
»Dragi prijatelji Slovenske karitas!
Iz srca se vam zahvaljujem za vašo
pomoč za gradnjo šole v kraju Mbirizi v Burundiju. Otroci kličejo: hvala!
Prinašate veliko veselja in sreče v
Afriko med črne brate. Slovenska
karitas dela čudeze. Majhna je
Slovenija, a ima veliko srce. Naj vam
vsem Bog povrne in vas blagoslavlja!
Kmalu bo 50 let, odkar sem v srcu
Afrike. Ponosen sem na moje afriške
brate, kot sem ponosen na Slovenijo. Bog nas živi!
Bog živi Slovensko karitas!«
P. LOJZE PODGRAJŠEK,
misijonar v Malaviju

»Dragi prijatelji Slovenske karitas!
V Malaviju sem bil v zadnjih osmih
letih odgovoren za izgradnjo gimnazije z internati. Večina sredstev
je prišla iz različnih jezuitskih
skupnosti, tudi iz Slovenije, ter Misijonskega središča. Radodarno pa se
je pridružila tudi Slovenska karitas,
ki sem jo prosil pomoči za nakup
pogradov in vzmetnic. Z darovi Karitas smo opremili 11 dekliških sob,
v katerih je po osem deklet. Zelo so
zadovoljne s tem, kar imajo tukaj. V
gimnaziji Lojola smo namreč pripravili prostor tudi za dekleta, ker so z
ozirom na izobrazbo v Malaviju zelo
prikrajšana. Izobraževanje deklet
je njihova pravica in bo vplivalo na
izobraževanje njihovih družin. To je
dolgoročno investiranje v izobrazbo
vsega naroda.
Ko smo lansko leto imeli prve maturante, je naših 49 deklet povsem
nadkrililo naših 48 fantov. In na
državni ravni so naši učenci tudi
zavzeli zavidljivo prvo mesto. Za to
gre iskrena zahvala tudi vsem, ki
podpirate Slovensko karitas.«

SADOVI AKCIJE 2019
Ob tokratnen prispevku je tudi prav, da se predstavi pomoč, ki je bila
uresničena z lansko akcijo Za srce Afrike, ki smo jo posebej predstavili v
lanskem Ognjišču in vas povabili, da sodelujete po vaših močeh. Poročilo je
pripravila Jana Lampe.
V Bujumburi v Burundiju smo v sodelovanju s s. Vesno Hiti v sklopu
Centra Akamuri, kjer imajo v dnevni oskrbi 160 otrok in mladih z duševnimi
motnjami in tudi gibalno ovirane, omogočili gradnjo primernih prostorov
za fizioterapijo otrok in odraslih. V dela je bilo vključenih 80 domačinov, ki
so prejemali reden zaslužek in tako lažje preživeli družine. Fizioterapevtka
Carine je rekla: »Zdaj res lahko nudimo kakovostne usluge, ker imamo vse
na razpolago.« Sestra Vesna Hiti: »Nikakor si nisem upala misliti, da se
bodo dela pri centru za fizioterapijo tako hitro odvijala. S pomočjo Pustne
Sobotne iskrice pa smo že zgradili dvorano za otroke, imenovano po očetu
Francu Boletu, prostore za kader, sanitarije. Sredi julija se začenja gradnja
šolskih prostorov. Radi bi zgradili še prostore za delavnice in kuhinjo ter
jih opremili, za kar vas letos še posebej prosim. V vsem tem vidim otipljiv
čudež Ljubezni in plemenitost slovenskih dobrotnikov. Iskrena hvala za
vse, kar storite za naše otroke! Tudi oni s hvaležnostjo molijo za vas. Naj bo
dobri Bog vsem plačnik.«
V Kiguhu v Burundiju smo v sodelovanju s s. Bogdano Kavčič in župnijo
Kiguhu podprli dokončanje gradnje in opremljanje dodatnih 6 učilnic
osnovne šole, sanitarij in zbornice za 900 otrok. Poleg 20 plačanih zidarjev je pri pripravi kamenja prostovoljno pomagalo tudi 400 staršev otrok,
opeke pa so izdelovali mladi, ki so s tem nekaj zaslužili. Pouk sedaj lahko
poteka v manjših razredih do 60 otrok, kar se že pozna na boljšem učnem
uspehu. »Hvala za vse, kar ste naredili za te otroke!« pravi ravnatelj.
V Safi v Centralnoafriški republiki smo v okviru zdravstvenega centra
in ob sodelovanju s. Bogdane Kavčič podprli nakupe hrane za preko 200
podhranjenih otrok in za doječe matere. Delno smo pomagali tudi pri izgradnji dveh vodnjakov za potrebe zdravstvenega centra, vrtca in lokalnega
prebivalstva. »Ta voda je neizmerna dragocenost za Safo, ker daje življenje
tolikim. Prej so žene od daleč prinašale vodo na glavi s 25-litrskimi posodami. Vesele so, da je sedaj tega težaškega dela konec,« pravi s. Bogdana
Kavčič.
V okrožju Karongi v Ruandi smo ob sofinanciranju s strani Ministrstva za
zunanje zadeve RS in v sodelovanju s Caritas Rwanda nadaljevali s projektom učinkovite rabe za trajnostno preživetje 600 revnih družin. Poučeni so
bili o izboljšanih kmetijskih praksah, prejeli semena. Posadili so 643.000
sadik dreves in izdelali 5 ha teras za preprečevanje erozije. Usposobljeni
so bili za zagon obrti in prejeli subvencije v ta namen, kar jim že prinaša
dohodek. V času pandemije covida-19 so družine prejele tudi pomoč v
hrani in higienskih pripomočkih, za kar so bile neizmerno hvaležne. »Hvala,
Slovenija, radi vas imamo!«
V Ampitafi na Madagaskarju smo podprli nakup 10 ton riža in olja za
dnevne obroke za 292 osnovnošolcev in otrok iz vrtca, ki bi se sicer učili
lačni. »Ko je bila v sredini marca razglašena pandemija covida-19 in smo od
takrat vsi v karanteni, smo preostali del hrane, namenjene šolarjem, razdelili predvsem bolnim otrokom do 15 let starosti in porodnicam ter drugim
ljudem v stiski. Hvala za vso pomoč,« je dejal misijonar Janez Krmelj.
Srčna hvala vsem, ki pomagate revnim v Afriki! Misijonarji in domačini
bodo veseli vaše pomoči tudi v tem letu.
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