
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 15. 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, tudi v zvezi s COVID, 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 



Podprli gradnjo 18 večjih vodnjakov za potrebe  
zdravstvenih centrov, šol, prebivalstva …



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 2020



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 prostorov za delovno 

terapijo, cisterno za vodo in kuhinjo za oskrbo zapornikov. V dela je bilo vključenih 160 
domačinov. 



Safa, Centralnoafriška republika – s hrano pomagali  več kot 250 kritično podhranjenim 
otrokom , ki so ostali v bolnišnični oskrbi – v času COVID-19 ta pomoč še bolj dragocena



V Musango v Ruandi smo obnovili streho in prostore porodnišnice, kjer se mesečno rodi do 
20 otrok, spremljajo do 60 mamic. »Sedaj mamicam lahko nudimo kvalitetne usluge. Hvala 

vsem dobrotnikom!« je dejala s. Anka Burger. 



V Mukungu v Ruandi smo na prošnjo s. Bogdane Kavčič podprli gradnjo 
jedilnice za 450 srednješolcev. 



V okrožju Karongi v Ruandi – ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS  
izvedli usposabljanja za 250 domačinov za izdelavo opek. 13 skupnosti je prejelo 

vodne črpalke, 130 družin sončne celice z lučjo. 144 mladih smo usposobili za 
zagon obrti in kmetijske dejavnosti. Prejeli so koze, pujse in semena. 



V Sandiari v Senegalu smo s sestro Polono Švigelj podprli obnovo vodnjaka in 
nakup sončnih celic, ki ponovno koristi več kot 1.000 družinam za oskrbo z 

vodo in namakanje sušnih polj. 



V Lodwarju v Keniji smo podprli obnovo črpalke in nakup sončnih celic za 
oskrbo z vodo 210 družin ter dveh šol in dispanzerja. 



V Ampitafa na Madagaskarju smo podprli nakupe hrane za 298 otrok. »Dnevno 
skuhamo 90 kg riža, občasno fižol, makarone. Ker dobijo obrok, otroci redko izostanejo 

od pouka in imajo boljši uspeh,« pravi misijonar Janez Krmelj. 



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

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

• V Kiguhu v Burundiju bomo z misijonarko s. Bogdano 
Kavčič v zdravstvenem centru, ki oskrbuje 12.000 
prebivalcev in ima do 50 porodov mesečno, podprli 
gradnjo in opremljanje nove porodnišnice. 

• V Mukungu v Ruandi bomo podprli obnovitvena dela v 
zdravstvenem centru, ki oskrbuje 25.000 prebivalcev. 

• V Mahami v Ruandi bomo v sodelovanju s sestrami 
usmiljenkami podprli nakupe hrane za begunce; otroke, 
nosečnice, starejše in kronično bolne. Zaradi konflikta v 
Burundiju je v ta kraj pribežalo 60.000 ljudi. Pandemija jih 
je še dodatno prizadela. 

• V Ampitafa na Madagaskarju nas Janez Krmelj ponovno 
prosi za podporo pri nakupu riža za okoli 300 otrok. 



V okrožju Karongi v Ruandi bomo ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS 
zagotovili pitno vodo  in izboljšanje higiene z obnovo 4 vodovodnih sistemov, gradnjo 

vodnjakov in postaj za umivanje rok. 1.450 ljudi iz najrevnejših družin bomo usposobili 
za zagon obrti, boljše kmetijske prakse, jim zagotovili koze, semena ter milo skupaj z 

ozaveščanjem o preventivi pred COVID-19; potek 2021 do 2023 (247.000 evrov). 



Akcija in program Z delom do dostojnega 
življenja (12. leto)

• s pomočjo mesečnih prispevkov 
slovenskih darovalcev (do sedaj 
že 729)

• 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 320 revnih družin



Na misijonu v Albaniji so v redno 
delo vključene ženske iz 19 družin. 

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

prejemalo 20 družin. 

Vabimo nove mesečne darovalce za podporo revnih družin! Letos nas k 
temu vabijo sestre v Ruandi, 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 

(večina plačilo med 50 in 250 € mesečno).

Podpiramo plačilo za delo 11 zdravstvenih delavcev  ter 10 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 
2.091 koz družinam v Afriki 
in 120 v Albaniji. HVALA!





Iz srca hvala vsakemu 
Slovencu za vsak dar in 

Vladi RS za pomoč 
najrevnejšim v Afriki! 

Že z majhnim darom 
misijonarji lahko naredijo 

čudeže za preživetje in 
bolj dostojno življenje za 

ljudi v Afriki!


