
Uresničena razvojna pomoč Slovenske Karitas v Afriki v 
sodelovanju z misijonarji s pomočjo akcije ZA SRCE AFRIKE in 

ob podpori posameznih projektov s strani Ministrstva za 
zunanje zadeve in Misijonskega središča v zadnjih 15. letih, 

ki lajša življenje več kot 250.000 ljudem v srcu Afrike. 



Zdravstveni center Rwisabi (Burundi)

Podprli gradnjo/obnovo in opremljanje 7 zdravstvenih centrov in 5 porodnišnic 
na območjih, ki oskrbujejo več kot 250.000 prebivalcev (dnevna oskrba 1.300 

ljudi)



Center za fizioterapijo invalidnih otrok in odraslih v Bujumburi v Burundiju 



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 8 šol in vrtec za 
izobraževanje okoli 5.500 otrok in mladih 



Podprli gradnjo 26 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! 

Že več kot 30 let se v srcu Afrike srečujem s stiskami številnih 
podhranjenih otrok. Kako hudo je bilo za vsakim, ki ga nismo 
mogle rešiti in sreča, ko se veseli vračajo domov. Potrebujejo 
prilagojeno prehrano in človeško toplino. Hvala, dragi 
dobrotniki, za vsak »košček kruha«, ki ste ga namenili 
Josephu, Denise, Zofiji in na tisoče drugim podhranjenim 
otrokom, ki so z vašo pomočjo preživeli! Tudi letos vas 
prosim za to pomoč,« s. Vesna Hiti, misijonarka v Burundiju. 



Uresničena pomoč s 
pomočjo akcije Za srce 

Afrike 2021



Safa, Centralnoafriška republika – s hrano pomagali  več kot 350 kritično 
podhranjenim otrokom – v času svetovne krize je ta pomoč še bolj dragocena



V Kiguhu v Burundiju smo v sodelovanju z misijonarko s. Vesno Hiti podprli začetek gradnje 
nove porodnišnice v sklopu zdravstvenega centra ki oskrbuje 17.000 prebivalcev in ima do 

40 porodov mesečno. V dela je vključenih preko 80 domačinov. 



V Gitegi v Burundiju smo omogočili gradnjo 4 vodnjakov in dostop do čiste vode 
za 5.000 ljudi. »Voda je življenje za vse nas v Afriki. Hvala!« s. Bogdana Kavčič



V Bujumburi v Burundiju smo v sklopu Centra Akamuri, kjer smo lani v sodelovanju s 
sestro Vesno Hiti podprli gradnjo in opremo kuhinje za oskrbo za najranljivejših 

zapornikov, letos pa za njih omogočili nakupe hrane. 



V Mukungu v Ruandi smo podprli obnovitvena dela in pokrili prostor za 
čakanje v zdravstvenem centru, ki oskrbuje 25.000 prebivalcev.



V okrožju Karongi v Ruandi smo ob sofinanciranju projekta „S trajnostnim upravljanjem z 
vodo in drugimi viri do boljših pogojev za zdravje in življenje v okrožju Karongi v Ruandi“ s 

strani Ministrstva za zunanje zadeve RS, zagotovili pitno vodo in izboljšanje higiene z 
obnovo 2 vodovodnih sistemov in 4 vodnjakov, gradnjo 20 postaj za umivanje rok in z 
ozaveščanjem o covidu. 1.450 revnih smo usposobili za zagon obrti, boljše kmetijske 

prakse in jim zagotovili koze, semena, milo; potek projekta 2021 - 2023 (247.000 evrov). 







V kampu v Mahami v Ruandi smo z usmiljenkami podprli nakupe hrane, 
higienskih potrebščin, oblek za 1.600 najranljivejših beguncev iz Burudnija. 

Mesečno dobijo 5 kg moke, mleko, jajca … 



V Sandiari v Senegalu smo s s. Polono Švigelj zgradili vodnjak za namakanje 
in oskrbo z vodo za 500 ljudi. Ženskam smo omogočili nakup mlina, da ne 

bodo daleč nosile težkih bremen. 



V Lodwarju v Keniji smo v sklopu zdravstvenega centra za oskrbo 10.000 ljudi podprli 
gradnjo prostorov za porodnišnico, laboratorij, lekarno in v času lakote nakup hrane 

za 40 ranljivih družin.



V Ampitafa na Madagaskarju smo podprli nakupe hrane za več kot 350 otrok iz osnovne šole in 
vrtca. »Dnevno skuhamo 90 kg riža, občasno fižol, makarone. Ker dobijo obrok, otroci redko 

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



V Serowe v Bocvani se je skupaj s s. Fani Žnidaršič in podjetjem 
2many4granny podprlo gradnjo 8 hišk za revne družine brez doma.



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

• V Safi v Centralnoafriški republiki bomo nadaljevali z nakupi hrane za 400 
podhranjenih otrok in za doječe mater. 

• V Kiguhu v Burundiju bomo v sodelovanju s s. Vesno Hiti podprli dokončanje 
gradnje in opremo porodnišnice za 40 porodov mesečno in hrano za 250 
podhranjenih otrok.  

• V Burundiju v Gitegi bomo s s. Bogdano Kavčič zgradili 3 vodnjake, v Ruzu in 
Rwaisabiju pa obnovili zdravstvena centra. 

• V Rusumu v Ruandi bomo z usmiljenkami podprli gradnjo vrtca za revne 
otroke in nakupe hrane za najranljivejše begunce iz Burundija. 

• V Ruandi v Kigaliju bomo za potrebe šole za okoli 300 otrok zgradili dvorano 
in v Mukungu internat za dekleta iz oddaljenih krajev. 

• V okrožju Karongi v Ruandi bomo ob podpori MZZ zagotovili 4 vodnjake in 5 
črpalk za namakanje. 1.450 ljudi bo spodbujenih z mikro posojili za zagon 
obrti in k dobrim praksam kmetovanja. Mlade bodo usposobili za izdelavo 
mila, vaške odbore za ozaveščanje o higieni. 

• V Sandiari v Senegalu zgradili kuhinjo in zagotovili hrano za srednješolce. 
• V Ampitafi na Madagaskarju Janez Krmelj prosi za nakup riža za 350 šolarjev. 
• V Kataboi v Keniji bomo zgradili vodovodni sistem za dostop do pitne vode.



Akcija in program Z delom do dostojnega 
življenja (13. leto)

• s pomočjo mesečnih prispevkov 
slovenskih darovalcev (do sedaj 
že 816)

• 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, obleke, 
milo, si s časoma kupi zemljo …

• V redno ali občasno delo na misijonih 
v Afriki (Ruanda, Burundi, CAR, 
Eritreja, Madagaskar)  vključeni starši 
iz več kot 330 revnih družin



Rahela iz Rwisabija v Burundiju, ki je vključena v Z delom do 
dostojnega življenja 

»Imam tri otroke in moža. Odkar 
delam sem skupaj z drugimi 

lahko naredila veliko. Skupina mi 
je pomagala zgraditi hišo. 

Zaslužim denar, da si lahko 
kupimo milo in druge 

potrebščine v hiši. Sedaj imam 
tudi dve zemljišče, da z možem 

lahko pridelujeva fižol, maniok in 
drugo. Dobili smo tudi kozo. 

Otroci niso več lačni in gredo v 
šolo.« 



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 22 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 13 pedagoških delavcev na misijonih 
v Afriki!



Akcija KUPIM KOZO
• 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 in s tem 
kopijo potrebščine za družino … 

• Lani smo s pomočjo Slovencev 
skupaj z misijonarji kupili in 
razdelili več kot 4.300 koz 
družinam v Afriki in 270 v 
Albaniji. HVALA!





Družina s 7 otroki iz Mukunga v Ruandi, ki je prejela kozo in lažje 
preživi …  



Strateško partnerstvo na področju mednarodne 
humanitarne pomoči (2021 -2023)

Dva humanitrana projekta na Madagaskarju: pomoč pri boljšem zdravju revnih in pomoč 
šolarjem 



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!


