
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 13. letih, 

ki lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike. 



Zdravstveni center Rwisabi (Burundi)

Podprli gradnjo/obnovo in opremljanje 6 zdravstvenih centrov in 3 porodnišnic 
na območjih, ki oskrbujejo  250.000 prebivalcev (dnevna oskrba 1.150 ljudi)



Podprli izvedbo zdravstvene oskrbe in vzgoje za nosečnice ter vzgoje za 
matere z otroci do 5 let o higieni, pravilni prehrani otrok … v zdravstvenem 

centrih v Ruandi in Burundiju 



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 13 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 2019



V Bujumburi v Burundiju smo v sklopu Centra Akamuri, kjer imajo v dnevni oskrbi 160 
otrok in mladih z duševnimi motnjami in gibalno ovirane, omogočili gradnjo primernih 

prostorov za fizioterapijo. V dela je bilo vključenih 80 domačinov. 

„Iskrena hvala za vse, kar storite za naše otroke!“ s. Vesna Hiti  



V Kiguhu v Burundiju smo podprli dokončanje gradnje dodatnih 6 učilnic osnovne 
šole, zbornico in sanitarije za 900 otrok – učni uspeh je že boljši!



Safa, Centralnoafriška republika – s hrano pomagali  več kot 200 kritično podhranjenim 
otrokom , ki so ostali v bolnišnični oskrbi – v času COVID 19 ta pomoč še bolj dragocena



Safa, Centralnoafriška republika: Sofinancirali izgradnjo 2 vodnjakov za 
potrebe zdravstvenega centra, vrtca in lokalnega prebivalstva (12.000 preb). 



Okrožje Karongi v Ruandi - ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS podprli 
projekt za trajnostno preživetje 600 revnih družin: poučeni o kmetijskih praksah in 

prejeli semena, posadili so 643.000 dreves, izdelali 5 ha teras za preprečevanje erozije; 
usposobljeni in prejeli subvencije za zagon obrti, kar jim prinaša dohodek. 



600 družin v okrožju Karongi v Ruandi ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve 
v času COVID-19 prejeli hrano (fižol, koruzno moko in riž) in higienske pripomočke

(milo, posode za vodo).

»V času karantene Covida-19 je bilo
življenje težko, ker nismo mogli delati. Zalog
hrane nismo imeli. Hvala Sloveniji in Caritas
za pomoč v hrani in higienskih pripomočkih.
Tako smo lažje preživeli,« je dejal Prosper
član 600 družin v projektu v Ruandi, ki ga
sofinancira MZZ RS.



Ampitafa, Madagaskar – podpora pri nakupu riža za dnevni obrok 292 učencev OŠ in 
vrtca ter ob COVID-19 tudi bolnim otrokom v starosti do 15 let in porodnicam



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

• V Safi v Centralnoafriški republiki bomo nadaljevali z nakupi hrane
za okoli 300 podhranjenih otrok in matere.

• V Bujumburi v Burundiju bomo v sodelovanju s s. Vesno Hiti v
sklopu Centra Akamuri za otroke in mlade s posebnimi potrebami
podprli gradnjo prostorov za delovno terapijo; mizarstvo,
izdelovanje mila in šivalnico, za vključevanje mladih v normalno
življenje ter kuhinjo.

• V Mukungu v Ruandi nas s. Bogdana Kavčič prosi za podporo pri
nakupu stola za zobozdravstvene storitve.

• V Ampitafa na Madagaskarju nas Janez Krmelj ponovno prosi za
podporo pri nakupu riža za okoli 300 šolarjev. S hrano se bo v času
epidemije pomagalo tudi drugim.



V okrožju Karongi v Ruandi bomo ob podpori MZZ usposobili 250 domačinov za 
izdelavo opek s pomočjo 5 slovenskih preš in znanja podjetja Damahause prestige ter 
jih spremljali v dejavnostih, ki jim prinašajo dohodek. 11 lokalnih skupnosti bo prejelo 

vodne črpalke. Še dodatnim 130 družinam bomo omogočili sončne celice z lučjo. 



Akcija in program Z delom do dostojnega 
življenja (11. leto)

• s pomočjo mesečnih prispevkov 
slovenskih darovalcev (do sedaj 
že 642)

• 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, si s 
časoma kupi kozo, zemljo …

• V redno ali občasno delo na misijonih 
v Afriki (Ruanda, Burundi, CAR, 
Eritreja, Madagaskar)  vključeni starši 
iz več kot 300 revnih družin



Na misijonu v Albaniji so v redno 
delo vključene ženske iz 17 družin  

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

prejemalo 16 družin 

Vabimo nove mesečne darovalce za podporo revnih družin! Letos nas k 
temu vabijo sestre v Centralnoafriški republiki, Burundiju  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 50 in 250 € mesečno).

Podpiramo plačilo za delo 9 zdravstvenih delavcev  ter 9 pedagoških delavcev na misijonih v 
Afriki!



Akcija KUPIM KOZO – 1. rojstni dan 
• Z nakupom KOZE revni 

družini v Afriki (20 EUR) in 
Albaniji (65 EUR) pomagate 
trajnostno in dostojno 
preživeti. Koza pomaga pri 
gnojenju, daje meso, mleko 
in prirast mladih koz lahko 
prodajo … 

• Lani smo s pomočjo 
Slovencev skupaj z 
misijonarji kupili in razdelili 
430 koz družinam v Afriki in 
60 v Albaniji. HVALA!



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!


