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

št. 13, 2020

V letu 2020 program deluje na naslednjih lokacijah
in podpira sledeče število otrok:
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 44 otrok – 15 v osnovni šoli,
28 v srednji šoli, 1 v poklicni šoli; koordinatorica Inna Marietou Baye.
Kendu Bay, Kenija 41 otrok – 16 v osnovni šoli, 19 v srednji šoli,
2 v kolidžu, 4 na univerzi; koordinator Richard Ochieng Odiere.
Larabanga, severna Gana 24 otrok – 8 v osnovni šoli,
17 v srednji šoli; koordinator Abdul Fatawu Abubakari.
Velika Akra ter Busua z okolico, južna Gana 122 otrok –
9 v osnovni šoli, 97 v srednji šoli, 6 v poklicni šoli, 10 na univerzi;
koordinator Ebenezer Parditey.
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Spopadanje z epidemijo
covid-19

Epidemija COVID-19 ni prizanesla nobenemu dela
sveta. Tudi na lokacijah, kjer Humanitas vodi program
podpore otrokom in lokalnim skupnostim, naraščajo
primeri okuženih. V Burkina Fasu so potrdili že preko
100 primerov, med njimi so 4 ministri, zabeležili pa
so tudi že 4 smrti. Zaradi naraščanja okužb so šole in
univerze že od 16. marca dalje zaprte, država je uvedla
tudi policijsko uro, od 26. marca dalje so zaprte tudi
tržnice. V Gani je primerov okužb manj – nazadnje so jih
zabeležili 53, med temi tudi 2 smrti – a je država kljub
temu že sprejela številne ukrepe. Že od 16. marca dalje
so zaprte vse šole, prepovedana so tudi vsa zborovanja,
molitve in športni dogodki, še vedno pa delujejo tržnice,
restavracije, hoteli in medmestni prevozi. V Keniji je
zaenkrat primerov še manj – zabeleženih je 25 okužb
brez smrtnih žrtev, kljub temu pa so zaprte šole, država
spodbuja k delu od doma in samo-izolaciji. Kljub vsem
ukrepom in pozivom pa ostaja veliko vprašanje, kako se
bodo lahko v omenjenih državah soočali z epidemijo in
kakšne bodo njene posledice. Marsikje je samo-izolacija

nemogoča, še posebej v gosto naseljenih neformalnih
mestnih naseljih, kjer si večje število ljudi deli skupne
prostore (stranišča, kuhinjo) in kjer so že pred virusom
mnogi živeli v slabih higienskih razmerah, pogosto brez
dostopa do tekoče vode. Za velik del prebivalstva je
delo od doma nemogoče, še posebej to velja za tiste,
ki so odvisni od prodaje na tržnicah in ulicah. Veliko
vprašanje ostaja, kako bo širjenje epidemije prenesel
že tako oslabljen zdravstveni sistem, v Burkina Fasu
pa omejevanje epidemije otežujejo tudi nestabilne in
nevarne razmere na severu in vzhodu države, kjer je
bilo razseljenih že na tisoče ljudi. Humanitas s podporo
na lokacijah, kljub ponekod omejenim aktivnostim,
nadaljuje. Zaradi širjenja epidemije, ki dodatno poglablja
že tako velike ekonomske in družbene razlike, menimo,
da je ta podpora še toliko bolj pomembna, saj bo za
veliko ljudi stroške šolanja otrok nemogoče vzdrževati.
Zato lepa hvala vsem, ki nas tudi v teh težkih razmerah
še naprej podpirate.
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Zgodbe otrok, vključenih
v Humanitasov program
podpore skupnostim
Varovanec programa uspešno
zaključil izobraževanje,
Kendu Bay

Joshua je bil eden prvih otrok, ki se je v Keniji
leta 2004 vključil v program podporništva.
Sprva je obiskoval osnovno šolo Ruby
Kraft, nato pa Oriwo srednjo šolo za dečke.
Izobraževanje je nadaljeval na univerzi
Chuka. V letu 2019 je Joshua svoje šolanje
uspešno zaključil s pridobitvijo diplome
iz kmetijskega poslovanja. Slavnostna
podelitev diplom je potekala 18.11.2019.
Danes Joshua podpira kmetovalce v svoji
skupnosti, s katerimi poskuša izboljšati
tehnike kmetovanja in povečati prihodek
iz kmetijstva. Tako vrača lokalni skupnosti,
v kateri je rojen, na kar smo ponosni, saj
se tako znanje, ki ga je pridobil s pomočjo
programa, širi naprej.

Podelitev diplom

Joshua praznuje
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Veselje do šole,
Burkina Faso

Mika, doma iz mesta Bobo-Dioulasso, ima
13 let. Njegovo polno ime je sicer Michael
Ouedraogo, a vsi ga poznajo pod vzdevkom
Mika. V program podpore otrokom in lokalnim
skupnostim ga je mati Adiara vključila že pred
6 leti, ko je hodil v drugi razred osnovne šole.
Mika že od malih nog živi sam z materjo, očeta
ni nikoli poznal, saj je ta odšel, ko je bil Mika
še otrok. Mati je po poklicu tkalka, vešča pa
je tudi tehnik barvanja blaga. V svojem delu
je uspešna, a finančnih sredstev za šolanje
kljub temu primanjkuje. Za Miko pravi, da
je pogumen in pameten fant, predvsem pa
neizmerno rad hodi v šolo: »Že od prvega
razreda dalje, se šole veseli. Res je neverjetno,
ampak on ima šolo zelo rad. Tudi če se ne
počuti dobro, ne želi ostati doma in včasih
ga moram pošteno prepričevati, da mora
šolo zaradi bolezni izpustiti.« V šoli mu gre
dobro. Ni odličen, ima pa »povprečno dobro
povprečje«, opiše Adiara njegov učni uspeh.
»Trudi se in veliko se uči, in to je pomembno«.
Od predmetov ima najraje francoščino in
geografijo, težje pa je pri matematiki in
nemščini. Zato ima dvakrat na teden tudi
inštruktorja za matematiko, ki mu poskuša
obrazložiti težje naloge in ga motivirati. Mika
je tudi po šoli zelo aktiven, predvsem ima rad
judo in plavanje, seveda pa ne gre tudi brez
nogometa, ki ga rad igra s prijatelji. In kaj si
želi postati, ko odraste? »Zelo rad imam letala,
zato bi rad postal pilot!«, pojasni. Zato se bo
moral seveda še kar nekaj časa učiti, upamo
pa, da mu bo uspelo.
Mika in Adiara
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Projekti
in skupnost

Delavnice računalniškega
opismenjevanja,

Udeleženci delavnice

Larabanga

Partnerska organizacije AEDIRG je konec decembra
v knjižnici pričela s prvo delavnico računalniškega
opismenjevanja. Delavnica je trajala en mesec, v njej
pa so sodelovali štirje srednješolci. Namen delavnice je
bil opremiti otroke z računalniškimi kompetencami, saj
je dostop do računalnika v vasi Larabanga še vedno
zelo omejen. Učni predmet o informacijski tehnologiji,
ki ga imajo učenci v srednji šoli, pogosto poteka brez
praktičnega dela, to je dela z računalnikom. Mladi so bili
nad delavnicami navdušeni, zato bodo z njimi ponovno
nadaljevali meseca aprila.
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Med računanjem in petjem
Začetek leta je bil v knjižnici živahen. Knjižničarka
Barakissa je nadaljevala z delavnicami za otroke
in mlade: organizirala je delavnice branja, petja,
recitiranja in računanja. V prostem času so igrali tudi
številne družabne igre, se družili in zabavali. V prvih
dveh mesecih pa smo zabeležili tudi več kot 300
obiskov, od katerih so mnogi uživali prav ob branju
afriške književnosti!

Učna ura matematike

Bralna ura
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Otroci preživljajo prosti čas v knjižnici
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Oglejte si video Povezava med
Slovenijo in Burkina Fasom
V prejšnjem glasilu smo vas obvestili, da sta nas
v Sloveniji na začetku oktobra 2019 obiskali Adiara
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.
Izkoristili smo priložnost in posneli prispevek,
v katerem se z njima pogovarjamo o njuni izkušnji
z vzpostavljenim sodelovanjem med Slovenijo
in Burkina Fasom. Prisrčno vabljeni, da si video
ogledate na slednji povezavi: https://www.youtube.
com/watch?v=5zkrf-Nm71s&t=5s.
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Afriški
recept
Letos vam bomo v novičniku ponudili nekaj receptov
jedi, ki jih jedo v skupnostih, kjer je prisoten Humanitas.
Prvi recept prihaja iz Kenije.

Kenijska koruza s fižolom – Githeri
Githeri je preprosta, vsakdanja jed, ki jo uživajo v
celotni Keniji. Kombinacija fižola in koruze poskrbi,
da jed vsebuje vse potrebne beljakovine – v prehrani
velikega števila Kenijcev je namreč pogosto premalo
beljakovinam. Primeren tudi za vegane!
Sestavine:
• 1 jž rastlinskega olja
• 1 velika čebula
• 3 stroki česna
• 1 cm ingverjeve korenine, nasekljane na drobno
• 1 jž začimbe curry
• 1 čž koriandra
• šop blitve ali podobne zelene zelenjave
• 1400g konzerva paradižnika
• 200g zrn koruze (zmrznjene, konzervirane ali sveže)
• 400g kuhanega fižola, kateregakoli, odcejenega
in splahnjenega
• jušna osnova
• ščepec ali dva soli in veliko sveže mletega popra
• 1 čž origana in timijana

Githeri

1. V velikem loncu segrej olje in praži čebulo in česen na
srednji temperaturi približno 3 minute. Dodaj curry in praži
še kakšno minuto ali dve.

2. Dodaj blitvo in znižaj temperaturo. Mešaj dokler se
blitva ne zmehča, kakšnih 10 minut. Dodaj precejan
paradižnik (sok prihrani), koruzo in fižol in kuhaj še
kakšnih 10 minut. Dodaj paradižnikov sok ter dišavnice
in kuhaj še tako dolgo, da se vse skupaj dobro pregreje.
Dodaj sol in poper in postrezi!
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Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana
http://podpornistvo.humanitas.si
dado@humanitas.si

