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

št. 10, 2019

V letu 2019 program deluje na naslednjih lokacijah
in podpira sledeče število otrok:
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 58 otrok – 3 v osnovni šoli,
48 v srednji šoli, 3 v poklicni šoli, 4 na univerzi;
koordinator Seydou Ganou.
Kendu Bay, Kenija 46 otrok – 15 v osnovni šoli,
22 v srednji šoli, 1 v poklicni šoli, 8 na univerzi;
koordinator Richard Ochieng Odiere.
Larabanga, severna Gana 25 otrok – 11 v osnovni šoli,
14 v srednji šoli; koordinator Abdul Fatawu Abubakari.
Greater Accra 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
Ibrahim,

Larabanga, severna Gana
Ibrahim se je rodil 1992, pri 12 letih pa se je vključil v program
podporništva na osnovni šoli v Larabangi. Leto za tem je šolanje
nadaljeval na nižji srednji šoli Mole le šest kilometrov vzhodno
od Larabange, kjer je leta 2008 opravil osnovni preizkus znanja
BECE (Basic Certificate Examination) z dobro oceno. Višje
srednješolsko izobraževanje je nadaljeval na podjetniškem
inštitutu v Tamale, glavnem mestu severnega dela Gane, in ga
zaključil junija 2011. V času šolanja je bival v internatu.
Na zaključnih izpitih ni dobil dovolj visokih ocen za vpis na
univerzo, zato se je vrnil domov za dve leti in se sam pripravljal
na preizkus znanja »West Africa Senior High School Certificate
Examination«, ki ga morajo dijaki opraviti ob zaključku višje
srednje šole. Njegovo trdo delo in vztrajnost sta bila poplačana
– leta 2017 je bil sprejet na Pedagoško univerzo v Winebbi v
osrednji Gani, kjer trenutno študira na dodiplomskem programu
predšolske vzgoje.
Ostajata mu še dve leti do zaključka šolanja in naziva učitelj.
Ibrahima zelo zanimata vzgoja predšolskih otrok in doprinos k
njihovi dobrobiti. Želi si vrniti nekaj dobrega skupnosti, ki ga je
podpirala.
Ibrahim
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Hellen,

Kendu Bay, Kenija
Hellen je tretja v družini sedmih otrok. Obiskovala je osnovno šolo
Ruby Kraft in se nato vpisala na muslimansko srednjo šolo Kendu,
ki jo je zaključila po štirih letih. Želela se je izučiti za frizerko, zato
se je vpisala na frizersko šolo Pambo v Mombasi. Tudi to je ob
podpori Humanitasovega programa uspešno zaključila novembra
leta 2018. Trenutno dela v domačem kraju, vendar bi si želela
nadaljevati šolanje na terciarni ravni.

Bonface,

Kendu Bay, Kenija
Bonface je vključen v Humanitasov
program že od osnovne šole. Leta 2015
je opravil zaključne maturitetne izpite
KCSE – Kenya Certificate of Secondary
Education. Šolanje je nato nadaljeval
na univerzi. Brez podpore programa
podporništva to zanj ne bi bilo mogoče,
saj njegovi starši ne zaslužijo dovolj, da bi
mu lahko plačali šolnino. V Keniji so te še
posebej visoke.
Bonface zdaj študira umetnostno
pedagogiko in računalniške tehnologije
na Univerzi Maseno. Je v tretjem letniku
in ima samo še eno leto do zaključka
študija. Ko bo doštudiral, želi poučevati
zgodovino in podjetništvo na srednji šoli.
Hellen

Bonface
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Sheriff,

širše območje Akre, Gana
Sheriff živi s svojimi starimi starši v mestu Oshiyie na jugu Gane.
V Humanitasov program podpore otrok in lokalnih skupnosti je
vključen osem let, od svojega desetega leta. Uspešno je zaključil
osnovno, zdaj pa prav tako uspešno nadaljuje šolanje na srednji
šoli. Sheriffova zgodba potrjuje, da lahko tudi majhna podpora
pomeni velik vpliv na življenje posameznika, pojasnjuje naš lokalni
koordinator na jugu Gane. Sheriff je bil leta 2018 na šolski proslavi
izbran za najboljšega dijaka na šoli, ki jo obiskuje približno 2500
dijakov. To je velik dosežek, za kar mu čestitamo!

Sheriff
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Projekti
in skupnost

Med glasbo in bogolanom
V marcu in aprilu je bilo vzdušje v centru Humanitas v
Bobo Dioulassu polno kreativnosti in igrivosti. Vsako
soboto so otroci iz okolice že zgodaj zjutraj trkali na
vhodna vrata, čeprav so se delavnice igranja kitare
in tehnike barvanja bogolan začele šele ob 13. uri.
Delavnice so bile namenjene predvsem najstnikom iz
lokalne skupnosti, a v želji po zabavi in učenju so se jih
udeležili tudi najmlajši.
Glasbene delavnice je vodil Bill, glasbenik lokalne
skupine Baliku Roots. Otroci so se učili igrati na kitaro,
ob koncu vsake delavnice pa so zapeli tudi kakšno
pesem. Poskusili so se naučiti tudi prve kitice pesmi
»Če si srečen« v slovenščini, a je bil slovenski jezik
pretrd oreh, zato so ga kar malo pomešali z lokalnim
jezikom dioula.
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Sočasno z glasbenimi delavnicami so v centru
Humanitas potekale tudi delavnice bogolana, ki jih
je vodila tkalka Adjara. Adjara ima že več kot 10
let izkušenj in obvlada številne tehnike barvanja.
Bogolan je le ena izmed njih, predstavlja pa
tradicionalno tehniko barvanja bombažnega blaga
z barvami rastlinskega izvora in glino.
Večina otrok se je z učenjem te tehnike srečala
prvič. Najmlajši so želeli predvsem risati in se
zabavati, zato jim je Adjara dala manjši košček
blaga, starejše pa je usmerjala z nasveti in idejami.
Po štirih delavnicah je lokalni krojač Moussa za
najmlajše sešil denarnice, za starejše pa prevleke
za blazine, kijih je Adjara podelila otrokom.
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Novi prijatelji knjižnice v Bobo
Dioulassu
Knjižnica v Bobo Dioulassu je z aprilom dobila svežo
podobo: pobarvali smo stene, popravili okna, utrdili majave
stole in mize, organizirali pa smo tudi čistilno akcijo in
knjižnico temeljito očistili od stropa do tal. Fasada knjižnice
ostaja v dobrem stanju, zato je letos nismo barvali, je pa
mlad umetnik iz okolice, Alexis, vseeno njeno zunanjost
popestril z risbami mangovcev.
To pa ni edina sprememba v knjižnici. Z majem bo
vodenje knjižnice prevzela organizacija Prijatelji afriških
vaških knjižnic oziroma na kratko FAVL (Friends of
African Village Libraries ali Amis des bibliothèques
de village africain), s sedežem v glavnem mestu
Ouagadougou. Z nacionalnim koordinatorjem organizacije
Dounko Sanoujem se je že na začetku leta srečala
ustanoviteljica društva Humanitas, Eva Marn, kasneje
pa še podpredsednica društva Barbara Vodopivec, ki je
marca za dva meseca odpotovala v Burkino Faso in Gano
z namenom srečanja in izmenjave z lokalnimi partnerji.

Barbara in Sanou Douko, FAVL
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Namen organizacije FAVL, ki je aktivna v Burkini Faso od
leta 2007, je podpirati lokalne knjižnice v manjših krajih in
vaseh. Knjižnic je v Burkini Faso malo in dostop do knjig
je otrokom, pa tudi odraslim, izredno otežen. Organizacija
FAVL poskuša to spremeniti. Skupaj z vaško skupnostjo
ali občino ustanavljajo in vodijo knjižnice, usmerjajo
njihovo delovanje, organizirajo bralne seminarje in tabore
ter zbirajo sredstva za nakup knjig. Čeprav so knjižnice
prvotno namenjene otrokom in mladim, jih vodi misel,
da je treba knjige ponuditi tudi odraslim, saj je le tako
moč razširiti bralno kulturo v skupnosti. Ponudbo knjig v
knjižnicah poskušajo redno obnavljati, hkrati pa stremijo
k povečevanju ponudbe afriške literature. Slednja je v
Burkini Faso draga in še težje dostopna kot na primer
knjige evropskih avtorjev.
Danes FAVL vodi 34 knjižnic po celi državi. Veseli smo,
da bodo s svojimi dolgoletnimi bibliotekarskimi izkušnjami
prispevali tudi k naši knjižnici v Bobo Dioulassu, ki je
ena redkih skupnostnih knjižnic v mestu. Skupaj jo bomo
poskušali čimbolj napolniti z novimi knjigami afriških
avtorjev in avtoric, pa tudi z drugimi gradivi.
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Zelena vas (Green Village),
Velika Akra, Gana
Leta 2018 je otroški klub Zelene vasi s prodajo pridelkov,
ki so zrasli na njihovem zelenjavnem vrtu, zaslužil
450 evrov. Del tega denarja so se odločili nameniti za
enoletno podporo njihovega vrstnika, ki pomaga zalivati
zelenjavo in obdelovati gredice. S svojim zaslužkom
so mu plačali šolnino ter mu kupili učbenike in šolsko
uniformo. Organizirali so tudi božično-novoletno zabavo,
na kateri so zgodbe, povezane s svojim uspehom, delili s
prijatelji in sorodniki. To je bil tudi dober način promocije
dejavnosti, ki se odvijajo v Zeleni vasi.

Izdelki za prodajo, Zelena vas
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Ebenezer in otroci na zabavi

Božična zabava v Zeleni vasi
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