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OTROCI V SRCU AFRIKE OB PANDEMIJI
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POMOČ, KI SMO JO URESNIČILI Z LANSKO AKCIJO:
V Safi v Centralnoafriški republiki, kjer se je lakota zaradi epidemije še
povečala, smo podprli nakupe hrane za več kot 250 zelo hudo podhranjenih
otrok in za doječe matere.
V Bujumburi v Burundiju smo skupaj z misijonarko s. Vesno Hiti v sklopu
centra, ki skrbi za 160 otrok in mladih s posebnimi potrebami, podprli gradnjo prostorov za delovno terapijo, kjer se učijo šivanja in veščin za življenje.
Zgradili smo kuhinjo za oskrbo zapornikov in cisterno za vodo.
V okrožju Karongi v Ruandi smo ob podpori MZZ 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 in semena.
V Musango v Ruandi smo obnovili streho in prostore porodnišnice, kjer se
mesečno rodi do 20 otrok in spremlja do 60 mamic. »Sedaj mamicam lahko
nudimo kakovostno oskrbo. Hvala vsem dobrotnikom!« (s. Anka Burger)
V Mukungu v Ruandi smo na prošnjo s. Bogdane Kavčič podprli gradnjo
jedilnice za 450 srednješolcev.
V Ampitafa na Madagaskarju smo podprli nakupe hrane za 298 otrok.
»Dnevno skuhamo 90 kg riža, fižol ali makarone. Ker otroci dobijo obrok, manj
izostajajo od pouka in dosežejo boljši uspeh.« (misijonar Janez Krmelj)
V Sandiari v Senegalu smo v sodelovanju s sestro Polono Švigelj podprli
nakup sončnih celic in obnovo vodnjaka, ki ponovno koristi več kot 1.000
družinam za oskrbo z vodo in namakanje sušnih polj.
V Lodwarju v Keniji smo podprli obnovo črpalke za oskrbo z vodo za 210
družin ter dveh šol in dispanzerja.

Stiske revnih se v Afriki z epidemijo
povečujejo
V Afriki zaradi epidemije cene hrane naraščajo. Mnogi, ki
so odvisni od dnevnega zaslužka, so izgubili delo. Posledica
je več lakote in podhranjenosti, še posebej pri otrocih. Zaradi
zaprtja šol ali ker sploh nimajo možnosti hoditi v šolo, ne
dobijo malice, pogosto edinega obroka v dnevu. Tudi dostop
do pitne vode in sanitarij je zelo omejen. Večina prebivalstva
na podeželju je odvisna le od pridelka svojih rok, ki ga
zmanjšujejo suše ali poplave. Mnogi si ne morejo kupiti niti
mila. Preživetje in razvoj onemogočajo tudi konflikti.
Zdravstvo je prešibko za osnovne potrebe
COVID-19 se je začel v zadnjih mesecih v Ruandi in
Burundiju zelo hitro širiti. Misijonarka s. Anka Burger je
povedala: »Bolnišnice se vse bolj polnijo. Premalo je postelj,
kadra, opreme in materiala. Vse težje dobimo osnovna
zdravila, ker ni veliko uvoza iz tujine ... Če resno zboliš za
covid-19, imaš zelo malo možnosti, da prideš živ iz bolnice.
Ljudje umirajo vsakodnevno, tudi medicinsko osebje in
mladi. Problem pa je tudi nezdravljenje drugih bolezni.«
Hvala, Slovenci, ker imate veliko srce za Afriko
Skupaj z vami in ob srčnem delu slovenskih misijonarjev
že 16 let prinašamo upanje najrevnejšim v srcu Afrike
z nakupi hrane, gradnjo vodnjakov, šol, zdravstvenih
centrov in porodnišnic. Dobrota Slovencev zelo gane naše
misijonarje, sestre domačinke in ljudi, ki jo prejmejo. Vedno
prosijo, naj posredujemo njihove zahvale in molitev med
vse, ki pomagate.
Revnim v Afriki želimo biti blizu v njihovih
stiskah. Zato vas skupaj z misijonarji prosimo
za vašo pomoč. HVALA iz srca!
Slovenska karitas

Z letošnjo podporo Za srce Afrike želimo
uresničiti naslednjo pomoč:
V Safi v Centralnoafriški republiki bomo
nadaljevali z nakupi hrane za 300 podhranjenih otrok in za 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 okrožju Karongi v Ruandi bomo ob podpori MZZ 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 in jim zagotovili koze, semena ter
milo. Ozaveščali jih bomo tudi o preventivi
pred COVID-19.
V Mahami v Ruandi bomo v sodelovanju s
sestrami usmiljenkami podprli nakup 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.
HVALA vsem, ki boste tudi letos
pomagali uresničiti prošnje misijonarjev
in ljudi v osrčju Afrike.
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Spoštovani!

Sestra Bogdana Kavčič: »Zdravstveni center v Kiguhu postaja premajhen za vse potrebe,
še posebej za noseče matere. Sestre od našega prihoda v ta kraj v letu 2016 spodbujamo
rojevanje v zdravstvenem centru in ne doma. Število rojstev v tem centru se je povečalo
iz 20 na 50 mesečno. Čutimo veliko potrebo po porodnišnici, kjer bi žene dostojno rodile,
bile deležne svetovanj ter dojenčki spremljanja. Zato dragi dobrotniki zopet trkam na vaša
srca in vas vse blagoslavljam ...«
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.
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