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

št. 14, 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 38 otrok – 16 v osnovni šoli, 18 v srednji šoli,  
1 v kolidžu, 3 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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Kako poteka šolanje  
v Gani v času epidemije 
COVID-19

V Gani so že na sredini marca sprejeli številne ukrepe 
proti širjenju virusa COVID-19, med temi ukrepi je bilo 
tudi zaprtje šol. Učenci in učence so torej kar ostali 
doma, a vendar je bilo potrebno poskrbeti, da tudi v 
tem času sledijo učnemu načrtu. Za učence osnovne 
šole so uvedli poseben program na televiziji, ki poteka 
dnevno od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro zjutraj 
in se osredotoča na matematiko, znanost in angleščino. 
Tudi za dijake v srednji šoli poteka poseben program na 
nacionalni televiziji in to med 13. in 16. uro popoldan, 
med predmeti so poleg matematike, angleščine in 
znanosti še družboslovne vede. Žal pa se učenci in dijaki 
pri tem soočajo s številnimi težavami: v Gani še vedno 
zelo pogosto prihaja do izpada elektrike, poleg tega pa 
vsa gospodinjstva doma nimajo televizije. To pomeni, da 
več otrok skupaj gleda televizijo, pri tem pa je pogosto 
težko ohranjati ustrezno razdaljo. S težavami se soočajo 
tudi študentje in študentke. Predavanja naj bi predvidoma 
potekala preko interneta, a povezava je v številnih 
predelih Gana zelo slaba, še posebej v manjših krajih 

in vaseh, poleg tega pa velik del študentske populacije 
nima dostopa niti do računalnika. Minister za informacije 
je ob koncu maja sicer napovedal, da pripravljajo načrte 
za ponovno odprtje šol, vendar pa temu nasprotujejo 
člani učiteljskih sindikatov, saj menijo, da je odprtje šol 
preveliko tveganje za širjenje virusa. 

Za številne družine, še posebej tiste iz ruralnih okolij, 
pa postaja že samo dnevno preživetje velik izziv: mnogi 
so odvisni od dnevnega zaslužka, ki ga zaradi ukrepov 
proti širjenju COVID-19 ne uspejo zaslužiti. Mnogi so se 
zato znašli v izredno težki situaciji, od česar pa je tudi 
odvisna možnost šolanja njihovih otrok.
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Kendu Bay, Kenija: 
poplave, kobilice  
in COVID-19

Čeprav je po navadi v Kendu Bay vroče in sušno, letos že 
od začetka leta pogosto in močno dežuje. To je povzročilo 
številne plazove v okoliških hribih, jezero Viktorija, ki je 
pomembno za lokalno ekonomijo, pa je pogosto poplavilo. 
Mnogi, ki živijo neposredno ob jezeru, so zato morali 
zapustiti svoje domove in se preseliti v višja območja. 
Lokalni pomol, ki ga uporabljajo ladje, je pod vodo, zato je 
trenutno prekinjen promet po jezeru. Je pa deževje vsaj 
pomagalo nadzorovati ogromne roje puščavskih kobilic,  
ki so konec leta 2019 napadale Kenijo in požrle pridelke, 
kar je skoraj privedlo do razglasitve državne krize.

Februarja so lahko ljudje ponovno sejali in še posebej 
dobro raste koruza, ki je izredno pomembna v lokalni 
prehrani. Vendar pa tisti, ki jim je zemljo poplavilo jezero, 
leto ne bodo mogli uspešno gojiti svojih pridelkov. 
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Na začetku aprila je država uvedla stroge ukrepe 
proti širjenju virusa COVID-19, kar je močno vplivalo 
na lokalno ekonomijo. Med temi ukrepi je bila tudi 
policijska ura, prepoved zbiranja in zapiranje šol ter 
verskih centrov. Do sedaj so v Keniji zabeležili skoraj 
3000 primerov okuženih z virusom, umrlo je 85 ljudi. 
Omejitve še vedno veljajo v večjih mestih kot sta 
Nairobi in Mombasa, šole pa se ne bodo odprle vse 
do septembra. 

Pomol pod vodo
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Fotografije, ki jih je posnel naš lokalni koordinator 
Richard Ochieng, kažejo, kako so poplave močno 
prizadele Kendu Bay. Richard pravi, da nenehni dež 
uničuje številne kmetije in da je zaradi bolezni, ki jih 
je povzročil dež, umrlo veliko živine. Poleg tega so 
nekatere ceste še vedno neprehodne in veliko ljudi 
nimajo dostopa do osnovnih storitev.

Ljudje upajo na spremembe, na končno nekaj dobrih 
novic v tem katastrofalnem letu. Ker so otroci zaradi 
pandemije obtičali doma, je organizacija Rural 
Integrated Development Programme, ki jo vodi Richard 
Ochieng, organizirala tedenske radijske programe 
v lokalnem jeziku za mlade, kjer jim je svetovala 
pri nadaljevanju študija in jih obveščala o lokalnih 
programih mentorstva. Namen teh oddaj je bil ohraniti 
izobraževanje medtem ko so šole zaprte. Seveda 
večina lokalnih otrok nima dostopa niti do računalnikov 
niti do interneta, zato učenje na daljavo, kot v Sloveniji, 
ni mogoče.
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Zgodbe otrok, vključenih 
v Humanitasov program 
podpore skupnostim

Alisa,
Larabanga, Gana

Alisa se je v program podpore vključila leta 2007, ko je hodila še 
v osnovno šolo. Dve leti kasneje je pričela z nižjo srednjo šolo 
oziroma zadnjo triado osnovne šole, če primerjamo z našim šolskim 
sistemom. Leta 2012 je uspešno opravila zaključni izpit, kar ji je 
omogočilo nadaljevanje izobraževanja na srednji tehnični šoli v 
mestu Damongo. Tam se je šolala in pridno učila vsa 3 leta, v svojo 
domačo vas Larabango je hodila le na počitnice. Tudi srednješolske 
zaključne izpite je uspešno opravila in tako se je leta 2019 vpisala na 
univerzo v mestu Tamale na študij turizma. Študij namerava zaključiti 
leta 2022, kar ji bo omogočilo tudi opravljanje enoletnega dela v 
javnem sektorju. S tem bo postala kvalificirana za delo v nacionalni 
turistični agenciji, nacionalnem parku ali privatnem turističnem 
sektorju. 

Zaradi epidemije virusa COVID-19 ostajajo šole v Gani zaprte z 
izjemo za študente in študentke zadnjih letnikov. Alisa se zato, 
tako kot vsi ostali študentje in študentke, šola preko interneta, kjer 
opravlja tudi izpite.

Alisa
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Biéboué,
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Ime mi je Biéboué. Doma sem iz vasi Houndé, 
trenutno študiram moderno književnost na 
univerzi v mestu Bobo-Dioulasso. Že od majhnih 
nog imam rad knjige. Ko sem prispel v Bobo-
Dioulasso, sem se spraševal, kje bom našel 
kakšno knjižnico. In potem sem en večer ob 
mestnem prehodu naletel na napis, ki me je vodil 
do knjižnice društev FAVL in Humanitasa. Tam 
me je prijazno sprejela knjižničarka Barakissa, 
ki mi je obrazložila delovanje knjižnice, v katero 
sem se nato vpisal. Takoj sem si izposodil nekaj 
romanov. Moja najljubša knjiga je »Zapis o 
vrnitvi v domovino« avtorja Aiméja Césaireja iz 
Martinika. Naslednji citat je name naredil velik 
vtis: »Če bi znal govoriti, bi govoril za vas. Moja 
usta bi bila usta nesrečnih, ki nimajo ust«. 

Biéboué v knjižnici
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Diaby,
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Diaby je stara 14 let in obiskuje 7. razred osnovne 
šole. Ima starejšega brata, ki ima 17 let, ter dve 
mlajši sestrici, stari 9 in 1 leto. Je pridna in vestna 
učenka, še posebej ji je všeč zgodovina. Pri tem 
predmetu je med najboljšimi v razredu, njena 
ocena je kar 19/20. Tudi pri drugih predmetih 
ji gre kar dobro, čeprav ob omembi angleščine 
malo zavije z očmi. Ta predmet ji res ni všeč, 
predvsem pa se ji zdi izredno težek. V učenje 
angleškega jezika mora zato vlagati še več truda 
kot za ostale predmete. V svojem prostem času 
zelo rada bere, redno pa pomaga tudi materi doma 
pri gospodinjskih opravilih. Zase pravi, da je zelo 
radovedna.

Diaby



9

Projekti  
in skupnost

Knjižnica v Bobo-Dioulassu 
ponovno odprta

Od 4. maja dalje so se tudi v Burkini Faso začeli 
sproščati določeni ukrepi, ki jih je sprejela država 
proti širjenju koronavirusa. Ponovno je stekel potniški 
promet, odprle so se tudi tržnice, vse seveda pod 
določenimi pogoji: z omejevanjem števila ljudi in rednim 
razkuževanjem rok.

Na začetku maja je tudi naša knjižnica v Bobo-Dioulassu 
ponovno odprla svoja vrata. Trenutno se v njej sicer 
še ni mogoče učiti in družiti, so pa na voljo knjige za 
izposojo. To je zelo dobrodošlo tudi za učenke in učence, 
ki se bodo morali v kratkem začeti učiti za končne šolske 
izpite. Na začetku junija so se ponovno odprle šole 
vendar le za tiste razrede, ki se pripravljajo na končne 
izpite. Kdaj bodo v šolo vstopili ostali učenci in učenke 
pa trenutno še ostaja nejasno.

Igranje waréja pri knjižnici
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Naj knjiga v knjižnici 
Bobo-Dioulasso

Najbolj brana knjiga v knjižnici je v tem 
letu knjiga z naslovom Veter ljubezni 
(Le Vent de l’Amour), ki jo je napisal 
burkinafaški avtor Joel Ouédraogo.  
Gre za prvi roman mladega avtorja, ki 
ga je navdihnila avtobiografska izkušnja, 
opisuje pa dinamiko ljubezenskega 
odnosa med dvema mladima osebama. 
Joel Ouédraogo se je rodil leta 1992 v 
družini petih otrok; po končani šoli se je 
najprej odločil za študij leposlovja, nato 
pa se je preusmeril na študij ekonomije. 
Knjiga je izšla leta 2016, ko je imel avtor 
24 let, v državi pa je hitro doživela uspeh.
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Oglejte si video Povezava  
med Slovenijo in Gano

Letos je Slovenijo ponovno obiskal koordinator 
programa podporništva na jugu Gane, Ebenezer 
Parditey. Izkoristili smo priložnost in posneli 
prispevek, v katerem se z njim pogovarjamo 
o programu podpore otrokom in lokalnim 
skupnostim ter širšemu sodelovanju med 
Slovenijo in Gano. Prisrčno vabljeni, da si  
video ogledate na slednji povezavi: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r3gzKr68T1w

Barbara in Ebenezer

https://www.youtube.com/watch?v=r3gzKr68T1w
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Afriški 
recept
Letos vam bomo v novičniku ponudili nekaj receptov 
jedi, ki jih jedo v skupnostih, kjer je prisoten Humanitas. 
Drugi recept prihaja iz Gane.

Riž jollof

Riž jollof je ena najbolj cenjenih jedi v ganski kuhinji.  
Vsebuje riž, meso, zelenjavo in začimbe, jušno osnovo 
in paradižnikovo mezgo.

Za 4 osebe

Sestavine:
• 6 velikih paradižnikov
• 450g razkoščičenih piščančjih beder brez kože
• 30ml (2 žlici) olja
• 2 na drobno narezani čebuli
• 4 stroki zmečkanega česna
• 2,5cm olupljenega in naribanega ingverja
• 1 rdeč čili, narezan na drobno
• 1 zelen čili, narezan na drobno
• 2 narezani zeleni papriki
• 2 narezana korenčka
• 30ml (2 žlici) curryja v prahu
• 30ml (2 žlici) paradižnikove mezge
• 15ml (1 žlica) na drobno narezanega svežega 

timijana
• 450g belega riža
• 1,5l (6 skodelic) zelenjavne jušne osnove

1. V mešalniku zmešaj paradižnik do gladkega  
in daj na stran.

2. Prepraži piščančja bedra v olju, da porjavijo,  
in daj na stran.

3. V isti ponvi nežno prepraži čebulo, česen, ingver  
in čilije do mehkega, tako da čebula postekleni.

4. Zvišaj temperaturo in dodaj papriko in korenje. 
Praži, dokler se zelenjava ne zmehča, kakšnih  
5 minut.

5. Dodaj curry v prahu, mezgo, timijan in zmiksan 
paradižnik. Premešaj in pusti, da zavre.

6. Dodaj riž in piščančja bedra in vse skupaj  
dobro premešaj.

7. Dodaj še jušno osnovo, še enkrat premešaj in pokrij 
ter znižaj temperaturo, tako da jed nežno vre.

8. Po kakšnih 15tih minutah bi morala biti riž in meso 
kuhana. Vsake toliko časa preveri, da jed ni presuha, 
in po potrebi dodaj vodo.

9. Postrezi kot enolončnico.

Jollof riž
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Vsaka slika 
ima svojo 
zgodbo

Iz ptičje perspektive (foto Uroš Rojc) Delo na vrtu (foto Uroš Rojc)

Vse slike so iz Zelene vasi, v južni Gani.
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Ismael, član Ekološkega mladinskega kluba, 
pri manjšem vodnem zajetju v Zeleni vasi

Zelenjavni vrt
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E-TICK – spletni tečaj  
na temo etične komunikacije

Ob koncu bi vas želeli povabiti k obisku spletnega 
tečaja E-TICK o etični komunikaciji, ki je dostopen na 
naslednjem naslovu: www.ethicalcommunication.org.
Tečaj je namenjen vsem, ki jih zanimajo globalni izzivi 
in omogoča raziskovanje širokega področja etične 
komunikacije, s posebnim poudarkom na odnosu globalni 
sever – globalni jug. Kar nekaj delov tečaja se nanaša 
tudi na primere iz afriških držav, zato smo pomislili, da bi 
vas kot podpornike našega programa, utegnil zanimati. 

Naj omenimo samo nekaj od zanimivosti tečaja: 

• je popolnoma brezplačen in dostopen za vsakogar,
• posamezne module lahko predelujete ob svojem času 

in s svojim tempom, 
• celoten tečaj ni preobsežen ali tematsko pretežak 

– po naših ocenah boste za vsakega od 4 modulov 
potrebovali približno 8 ur,

• lekcije so zastavljene interaktivno in združujejo 
različne metode: branje, video in avdio vsebine, kvize, 
interaktivne kartice in funkcijo osebnega dnevnika,  
ki ustvarja spodbudno učno okolje, 

• teme so aktualne in »udarne«,
• ob zaključku tečaja prejmete tudi certifikat.

 
Ključne besede, ki jih boste našli v tečaju: etična 
komunikacija, medijska pismenost, mednarodno 
prostovoljstvo, mednarodni razvoj, odnosi moči globalni 
sever-jug, družbeni konstrukti, digitalna dobrobit.

Spletni tečaj smo razvili skupaj s partnerji širom Evrope: 
Društvo Humanitas in Zavod Voluntariat (Slovenija), 
INEX-SDA (Češka), FOCSIV (Italija) ter Comlamh (Irska).

http://www.ethicalcommunication.org


Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
 

Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana
http://podpornistvo.humanitas.si

barbara@humanitas.si


