Z veseljem vam predstavljamo dvanajsto
izdajo našega glasila o programu podpore
skupnostim v Afriki. Tudi tokrat vam
posredujemo nove informacije o skupnostih
in otrocih, ki jih podpirate.

št. 12, 2019

V letu 2019 program deluje na naslednjih lokacijah
in podpira sledeče število otrok:
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 44 otrok – 16 v osnovni šoli,
27 v srednji šoli, 1 v poklicni šoli; koordinatorica Inna Marietou Baye.
Kendu Bay, Kenija 41 otrok – 16 v osnovni šoli, 21 v srednji šoli,
4 na univerzi; koordinator Richard Ochieng Odiere.
Larabanga, severna Gana 25 otrok – 11 v osnovni šoli,
14 v srednji šoli; koordinator Abdul Fatawu Abubakari.
Velika Akra ter Busua z okolico, južna Gana 148 otrok –
2 v osnovni šoli, 134 v srednji šoli, 6 v poklicni šoli, 6 na univerzi;
koordinator Ebenezer Parditey.
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Zgodbe otrok, vključenih
v Humanitasov program
podpore skupnostim
Emmanuel,

Velika Akra, Gana
Emmanuel je del našega programa že od leta 2009, ko
je hodil v 4. razred osnovne šole. Bil je odličen učenec.
Očeta je izgubil že pri 5. letih, mater pa leta 2017, ko se
je pripravljal na zaključne izpite v srednji šoli. To ga je
močno prizadelo, a je kljub temu izpite uspešno opravil
ter tako dobil možnost, da se vpiše na univerzo. A vendar,
ker program podpore ne krije univerzitetnega študija, sam
pa denarja ni imel, saj je izhajal iz revne družine, se na
univerzo ni mogel vpisati.
Zato se je naš koordinator na jugu Gane, Ebenezer
Parditey, letos odločil, da Emmanuelu ponudi dom in
delo v Zeleni vasi. Delo je vključevalo nudenje učne
pomoči otrokom, ki so vključeni v program, in upravljanje
z ekološkim vrtom. Denar, ki ga bo s tem zaslužil, mu bo
omogočil vpis na univerzo in nadaljevanje izobraževanja.
Žal pa Emmanuela že več let pestijo tudi boleče
zobozdravstvene težave, zaradi česar mora pogosto
jemati tablete proti bolečinam. S pomočjo Ebenezerja
je obiskal zobozdravnika, ki je povedal, da mu morajo
odstraniti 14 zob in jih nadomestiti z zobno protezo.
Emmanuel s teto in bratom
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A gre za zelo drag postopek, ki stane 800 EUR,
kljub temu, da ga delno krije tudi nacionalno
zdravstveno zavarovanje. Ko je Ebenezer to
povedal svojim prijateljem v Sloveniji, se je
odzvala družina, ki želi ostati anonimna in se je
odločila, da te stroške pokrije. Emanuel je tako
že imel tri operacije – operacije, ki mu bodo, kot
pravi, spremenile življenje. Oba z Ebenezerjem
sta zato zelo vesela in se za velikodušno pomoč
zahvaljujeta.

Študenti poslušajo Emmanuela med počitnicami

Emmanuel in učenci, Zelena vas
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Mohammed,

Larabanga, severna Gana
Mohammeda, doma iz vasi Larabanga na
severu Gane, spremljamo že vrsto let, saj je
bil od nekaj odličen učenec. Rojen leta 1991
je postal del programa že na začetku osnovne
šole in je v programu ostal do leta 2013, ko
je zaključil srednjo šolo. Leta 2014 je pričel
študirati na kolidžu za zdravstvene delavce
v mestu Damongo in tri leta kasneje študij
uspešno zaključil. Nato je dve leti opravljal
prostovoljno delo v zdravstvenem centru v
Larabangi, letos pa je končno dobil redno
službo kot zdravstveni delavec v regionalnem
zdravstvenem centru v mestu Drobo. Za fanta
iz revne kmečke družine to predstavlja izjemen
uspeh. Hkrati to tudi pomeni, da bo lahko
podpiral svojo družino, kar je v Gani tradicija,
in prispeval k lokalni skupnosti.

Mohammed
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Ben,

Kendu Bay, Kenija
Ben je končno opravil zaključne izpite na osnovni šoli,
star 17 let. To se morda ne sliši ravno navdušujoče,
vendar je za njim težka pot. Njegova mama je zapustila
dom, ko je bil še majhen, njegov oče boleha za hudo
duševno boleznijo, zato je za Bena skrbela njegova
babica po očetovi strani. Osnovno šolanje je začel v šoli
GAPS, potem pa je presedlal na Rubi Kraft School, obe
sta v Kendu Bayu. Nato se je moral preseliti v Nairobi,
kamor je bil njegov oče premeščen v duševno bolnico.
Končno se je Ben vrnil v rojstni kraj, se vrnil na šolo
GAPS, kasneje pa je obiskoval Ogango Primary. Stalne
spremembe niso ravno pozitivno vplivale na njegovo
izobraževanje. Poleg tega je včasih njegov oče prišel v
šolo, da bi ga izpisal, občasno je celo postal nasilen in
naš lokalni koordinator je moral za Bena najti varnejši dom.
Zdaj je Ben zaključil osnovno šolo z dobrimi ocenami in
leta 2020 bo začel obiskovati srednjo šolo, ki ima tudi
dijaški dom. Vsi, ki ga poznajo, upajo, da so njegove
težave za njim in bo zdaj lahko nadaljeval pot k uspehu.

Ben
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Projekti
in skupnost
Skupnostna klinika Busua Community
CHIP Compound Clinic, Busua, Gana
Del knjižnice, ki jo v vasi Busua v Gani vodimo skupaj
z lokalno organizacijo EHT Network, smo pred dvema
letoma odstopili za namene lokalne zdravstvene
ambulante – edine zdravstvene ustanove v bližnji okolici.
Sodelavka društva Humanitas, Barbara, se je v okviru
svojega obiska v Burkina Fasu in Gani srečala tudi z
zdravniškimi sestrami, ki so povedale, da v ambulanti
poleg rednih pregledov opravljajo cepljenja za otroke in
odrasle, zdravijo različne bolezni, izvajajo ozaveščanja
o higieni, vodijo pa tudi poseben program za mladostnike,
saj je najstniška nosečnost razširjen problem.
Program vključuje predvsem svetovanje in pogovor z
mladimi, ozaveščanje o spolnosti in kontracepciji, ter
izobraževanje po šolah v okolici. Vodja ambulante pove,
da se veliko najstnikov obrača na njih, od lanskega leta
pa se je zmanjšalo tudi število najstniških nosečnosti v
skupnosti. V dveh letih so v ambulanti zdravili več kot
1400 ljudi.
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Knjižnica v Bobo-Dioulassu
ne počiva
V pričakovanju novega šolskega leta, ki se je v
Burkina Fasu pričelo v drugi polovici septembra,
je knjižnica v našem centru zaživela: septembra
jo je obiskalo 320 otrok, od tega več kot polovica
deklet. Še preden pa se je pričelo novo šolsko leto,
je knjižničarka Ganamé Barakissa poskrbela za
številne zabavne delavnice za otroke:
8. avgusta je potekala delavnica risanja, 17. in
23.8. pa delavnici branja, v eni so se osredotočili
na branje pravljic. Ob koncu avgusta so se otroci
učili abecede in črkovanja, septembra pa so bile
delavnice namenjene predvsem zabavi: 25.9. se je
veliko otrok udeležilo delavnice igranja družabne
igre Waré, nekaj dni kasneje pa delavnice petja.
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Poleg organiziranih aktivnosti pa so obiskovalcem
knjižnice vedno na voljo tudi številne družabne igre
kot na primer križanke, origami in Scrabble.
Konec avgusta je knjižnico obiskal tudi direktor
krovne organizacije FAVL iz ZDA, Michael Kevane,
ter Koura Donkoui, predstavnik knjižnice FAVL v
vasi Houndé in nacionalni predstavnik organizacije
FAVL v Burkina Fasu, Dounko Sanou. Skupaj s
knjižničarko so se pogovarjali o izboljšanju delovanja
knjižnice in o aktivnostih, ki bi jih lahko organizirali v
prihodnje. Prav v ta namen sta Dounko in Barakissa
na začetku oktobra obiskala tudi številne osnovne in
srednje šole v lokalni skupnosti, kjer sta predstavila
delovanje knjižnice in aktivnosti, ki v njej potekajo ter
tako k udeležbi povabila še več učencev in učenk iz
skupnosti.

Adjara (levo), Michael in Ganamé
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Adiara in Assetou na obisku
v Sloveniji
Na začetku oktobra sta nas v Sloveniji obiskali
Adjara Traore, tkalka in ena od začetnic sodelovanja
z društvom Humanitas v Burkina Fasu, ter njena
hčerka Assetou Thiero, prva varovanka našega
Programa podpore otrokom in lokalnim skupnostim.
Adiarra je Assetou rodila pri zgodnjih 15 letih. Ker je
ostala sama in brez kakršnekoli podpore, je pričela
opravljati številna priložnostna, slabo plačana dela:
od pletenja kitk do čiščenja v hotelu. Tam je leta
2000 spoznala Evo Marn, eno izmed ustanoviteljic
društva Humanitas. Spletlo se je prijateljstvo, ki
je kmalu preraslo v profesionalno sodelovanje:
Humanitas je skupaj z lokalno organizacijo Kafuli,
katere del je bila tudi Adiarra, pričel voditi programe
podporništva, pravične trgovine in odgovornega
turizma.
Leta 2008 se je Adiarra v okviru projekta, ki sta
ga vodili organizaciji Humanitas in Umanotera,
usposobila za tkalko, in od takrat dalje svoje znanje
širi med ostalimi ženskami v skupnosti. Vešča je
tudi različnih tehnik barvanja blaga, še posebej
tradicionalne tehnike naravnega barvanja bogolan.
Danes je v našem centru v Bobo-Dioulassu
odgovorna tudi za vodenje hiše za goste, velik del
svojega časa pa namenja tkanju in barvanju.
Adiara in Assetou v ‘frizerskem salonu’ 3muhe (foto Veronika Savnik)
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Assetou, ki je bila prva varovanka našega programa
– vanj jo je Adiarra vključila leta 2001 in je ostala
v programu vse do leta 2011 – je danes mlada in
zagnana študentka. Poleg študija o gradbeništvu tudi
dela, še posebej pa jo zanima trajnostna gradnja.
Prav slednje je bil razlog, da je obiskala Slovenijo, tu
se je namreč udeležila številnih delavnic na to temo.
Zelo jo je navdušilo tudi tlakovanje ljubljanskih ulic v času bivanja v Ljubljani je redno opazovala delavce
pri delu. Naslednje leto se želi vrniti v Slovenijo in
opraviti pripravništvo v enemu od gradbenih podjetij,
ter se naučiti tehnike tlakovanja.
V času obiska smo z Adiarro in Assetou organizirali
pogovor v pravični trgovini 3muhe, kjer sta spregovorili
o osebni izkušnji s Humanitasovim programom
podporništva, Adiarra pa je spregovorila tudi o tkanju
in prodaji svojih izdelkov. Organizirali smo tudi
frizerski salon in pletenje kitk, saj sta tako Adiarra kot
Assetou vešči friziranja. Obiskali sta tudi druge kraje
v Sloveniji ter številne prijatelje, ki sta jih spoznali v
času 19-letnega medsebojnega sodelovanja.
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Vsaka slika
ima svojo
zgodbo
Vse slike so iz južne Gane.

Joseph svetuje maturantom, Zelena vas

Joseph z učenko
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Maturanti iz Ahante West, 2019

Nekaj naših maturantov, Akra 2019

Učne ure v Zeleni vasi
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Sponzorirani otroci in njihovi starši
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Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana
http://podpornistvo.humanitas.si
dado@humanitas.si

