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

št. 11, 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;  
koordinatorica Inna Marietou Baye.

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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Naši koordinatorji

Nova koordinatorica v Burkini Faso

Program Podporništva otrok in lokalnih skupnosti v Burkina Fasu 
že 19 let vodimo skupaj z lokalno organizacijo Kafuli. Čeprav je 
bil Kafuli ustanovljen konec leta 2004, začetki sodelovanja segajo 
še dlje, v leto 2001, ko je ustanoviteljica društva Humanitas, 
Eva Marn, v mestu Bobo Dioulasso spoznala učitelja Seydouja 
Ganouja, ki je kasneje postal predsednik društva Kafuli. Skupaj 
s slovenskimi in burkinafaškimi podporniki sta pričela snovati in 
razvijati program podpore izobraževanju otrok, v okviru katerega 
se je v vseh teh letih uspelo izšolati 140 otrok, ustanovljena pa 
je bila tudi knjižnica, ki še vedno ostaja ena redkih skupnostnih 
knjižnic v mestu. Z leti smo jo precej dobro opremili s knjigami, 
v njej pa so potekali tudi številni računalniški tečaji, tečaji 
angleškega jezika, projekcije filmov, bralne urice, glasbene 
delavnice in delavnice barvanja blaga. Letos je, žal, napočil čas, 
da se od našega dolgoletnega sodelovanja poslovimo. Zaradi 
časovne obremenjenosti in zdravstvenih težav predsednika 
društva Kafuli, Seydouja Ganouja, ki je bil tudi motor njegovega 
delovanja in aktivnosti, smo se dogovorili, da je čas za nove izzive 
in sodelovanja. 

Za plačilo šolnin in šolskih potrebščin otrok, ki so vključeni v naš 
program podporništva, od maja dalje skrbi gospa Inna Marietou 
Baye, doma iz Bobo-Dioulassa. Inna že 19 let skrbi za program 
podporništva za druge sorodne organizacije, tako da je dobro 
seznanjena z načinom delovanja. Vključuje se tudi v projekte 
namenjene podpori zdravstveni negi žensk ter sodeluje pri 
podeljevanju mikrokreditov ženskam trgovkam.

Inna Marietou Baye
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Projekti  
in skupnost

Prenova knjižnice v vasi  
Larabanga na severu Gane

Knjižnica v Gani je bila zgrajena marca 2009 s podporo 
Društva Humanitas in v sodelovanju z lokalno skupnostjo 
ter lokalno nevladno organizacije AEDIRG. To je bila prva 
takšna ustanova v Zahodnem Gonja okrožju v severni 
regiji Gane (danes se imenuje Savanah regija). Tekom 
desetih let je postala pomemben in obiskan prostor v 
lokalni skupnosti. Poleg tega, da jo učenci in učenke 
uporabljajo za študij, je knjižnica tudi prostor srečanj 
lokalne skupnosti, lokalnih in mednarodnih prostovoljcev, 
ter center za delavnice, kvize in za druge aktivnosti, 
ki jih izvajajo učenci, učenke in učitelji srednje šole v 
Larabangi. V povprečju center obišče več kot 7000 ljudi 
na leto. 

Popolna prenova knjižnice

Beljenje

Končna podoba
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Prenovo knjižnice oziroma Centra za aktivno 
učenje, kot center imenujejo v organizaciji 
AEDIRG, sta aktivno podpirala Saeed Insuah in 
Fataw Adam: oba nekdanja učenca, vključena v 
Humanitasov program podporništva. Prenovo je 
s svojim delom, še posebej med vikendi, podprl 
tudi Ishahu Tusasu, ki v okviru našega programa 
podporništva obiskuje zadnji letnik srednje 
šole v Larabangi. Pri prenovi so pomagali tudi 
ostali mladi obiskovalci, tudi tisti, ki niso del 
programa podporništva, vendar v knjižnici vidijo 
pomemben doprinos lokalni skupnosti. 

Zaradi naraščajočega obiska knjižnice lokalni 
koordinator Fatawu načrtuje gradnjo manjšega 
paviljona, ki bi bil namenjen najmlajšim 
obiskovalcem. Tako bi lahko ločil mlade 
obiskovalce od starejših, saj slednji pri svojem 
učenju potrebujejo več koncentracije in miru.

Larabanga CAL
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Vračanje skupnosti na jugu Gane

Junija je Ebenezer Parditey, koordinator našega 
programa Podpore otrokom in lokalnim skupnostim 
na jugu Gane, organiziral dva srečanja z učenci 
in učenkami, ki so s sodelovanjem v našem 
programu letos uspešno zaključili srednjo šolo. 
14 učencev in učenk se je udeležilo srečanja, 
poleg njih pa so prišli tudi otroci, ki se udeležujejo 
poklicnega šolanja. Namen srečanja je bil nasloviti 
vprašanje, kako lahko udeleženci programa služijo 
svoji skupnosti. Predlog je bil, da v svoji skupnosti 
vsaj 2 meseca nudijo učno podporo drugim 
otrokom. Trije učenci so se predlogu že odzvali. 

Zagnani učenci Sankor & Yakaw
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Emmanuel poučuje na svojem domu

Emmanuel Yankey, doma iz vasi Sankor v Gani, je 
osem let dobival podporo za šolanje v okviru našega 
programa podpore otrokom in lokalnim skupnostim. 
Letos je uspešno zaključil srednjo šolo in odločil se je, 
da bo postal učitelj. Kmalu se bo vpisal na univerzo in 
nadaljeval svoje izobraževanje. A še preden to naredi, 
se je odločil, da bo svoje znanje prenesel v svojo 
skupnost. Emmanuel tako že 3 mesece nudi učno 
pomoč otrokom v svoji vasi, in z delom bo nadaljeval 
še nadaljnjih 6 mesecev. Učne ure potekajo od 
ponedeljka do sobote in otroci so seveda navdušeni!

Sankor & Yakaw iz ptičje perspektive
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Bralne urice

V naši knjižnici v Burkini Faso smo pričeli 
z aktivnostmi za najmlajše obiskovalce! 
Ganamé Barkissa, ki je prevzela vodenje 
knjižnice pred dvema mesecema, je že julija 
pričela z bralnimi uricami za otroke. Namen 
aktivnosti je v mladih prebuditi ljubezen do 
knjig in izboljšati njihove bralne veščine. 
Prve delavnice, ki je potekala julija, se je 
udeležilo 11 otrok, avgusta pa že kar 16.
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Obisk Humanitasa v Gani

Podpredsednica društva Humanitas, Barbara 
Vodopivec, je bila aprila in maja v Gani. Spodaj  
je odlomek iz njenega bloga.

Larabanga

Ob jutranjem sprehodu čez vas je bilo očitno, kako 
zelo se je spremenila od mojega zadnjega obiska 
pred osmimi leti. V bližini knjižnice je država končno 
zgradila prvo zdravstveno kliniko v vasi, naslednje 
leto pa naj bi dobili tudi prvo srednjo šolo – najbližja 
je sedaj v sosednjem mestu Damango. V tem času 
so do Larabange oziroma do bližnjega nacionalnega 
parka Mole zgradili tudi veliko cesto, s čimer se je 
pot iz Tamale, največjega mesta v regiji, skrajšala z 
dobrih 6 na 2,5 uri. Zaradi povečanega prometa so 
vzniknile tudi manjše zasebne trgovine s hrano in 
pijačo ter umetniškimi izdelki, hkrati pa se je zaradi 
večje porabe in neustrezne infrastrukture očitno 
povečalo tudi smetenje. Nasploh upravljanje s  
smetmi v Gani ostaja velik problem. 
 
Knjižnica v Larabangi, ki jo Humanitas vodi skupaj 
z lokalno organizacijo AEDIRG pod vodstvom 
koordinatorja Fatawuja Abubakarija, še naprej 
ostaja pomemben prostor za branje in učenje. Slednje 
je še posebej pomembno zaradi dostopa do šolskih 
knjig, ki jih imajo otroci v knjižnici na razpolago, saj 
so drage in številnim družinam nedostopne. Knjižnica 
je predvsem polna ob večerih, ko se vročina poleže, 
hkrati pa nudi tudi svetlobo tistim, ki doma nimajo 
elektrike. Naši parterji so pred nekaj tedni knjižnico 
prenovili. Prav tako je manjšo prenovo doživela 
hiša za prostovoljce, v kateri, kadar ni lokalnih ali 
mednarodnih prostovoljcev, gostujejo tudi turisti.

Barbara in Fatawu v Larabangi
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Število otrok, vključenih v program podporništva v 
Larabangi, je v primerjavi z ostalimi lokacijami majhno, 
vendar nič manj pomembno, saj šolanje za številne 
družine še vedno ostaja težje dostopno. Ker je število 
podpornikov našega programa v zadnjih letih upadlo, 
je danes botrskih otrok v Larabangi le 25. Srečala 
sem se s šestimi izmed njih – žal so bili zaradi šolskih 
počitnic mnogi na polju, saj se večina družin ukvarja s 
poljedelstvom. Med njimi je veliko deklet, ki pa so bile 
zelo sramežljive in so na moja vprašanje raje kimale kot 
odgovarjale. A vseeno so mi uspele povedati, kaj jim v šoli 
dela težave (predvsem matematika), kako doma pomagajo 
kuhati in delati na polju, pa tudi, da se v prostem času 
veliko učijo, še posebej tiste, ki jih letos čaka končni izpit.

Busua

Iz Larabange sem pot z avtobusom nadaljevala v 
glavno mesto Akra na jugu države, k našemu partnerju 
Ebenezerju Parditeyju, direktorju organizacije EHT-
Network. Čeprav je tudi tu število podpornikov v zadnjih 
letih upadlo, je v mestu Akra z okolico in vasi Busua in 
sosednjimi vasmi v program še vedno vključenih skoraj 
150 otrok, ob tem pa potekajo tudi številni projekti, 
namenjeni lokalni skupnosti.  
 
Akra je danes večmilijonsko mesto, gradnja je nenehno v 
teku in mesto se hitro širi. Zaradi velikosti, onesnaženosti, 
prometa in hrupa je zato zelo dobrodošel obisk v Zeleni 
vasi. Gre za projekt, ki ga je zasnoval vodja organizacije 
EHT Network, Ebenezer. Zelena vas se nahaja na obrobju 
Akre pod manjšimi hribi, na katerih je rastje še vedno 
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Barbara v kliniki v Busui

bujno, kar je neprecenljivo. Nenadzorovana sečnja 
dreves je namreč v Gani izredno velika težava. Prav 
zato je Zelena vas dobrodošel projekt, saj opozarja 
na pomen varovanja naravnega okolja, z ekološko 
pridelavo zelenjave in sadja, kjer sodeluje tudi 
Humanitas, pa opozarja na pomen naravi in zdravju 
prijazne kmetijske pridelave. Pri vrtnarjenju trenutno 
sodelujejo tudi otroci, vključeni v naš program 
podporništva. Na ta način se učijo ekološke pridelave 
hkrati pa tudi delovnih navad in delovanja v prid 
skupnosti. Ob sobotah Zeleno vas obiščejo številne 
družine, ki pridejo kupit sveže ribe iz Ebenezerjeve 
ribje farme, a mnogi ostanejo na farmi dlje časa, 
da uživajo zeleno okolje in klepetajo z ostalimi 
obiskovalci in obiskovalkami.
 
Na dan najinega obiska – bil je ravno velikonočni 
ponedeljek – je bila Busua polna ljudi. Na srečo sva 
se uspela izogniti gneči, saj se knjižnica, ki jo skupaj 
vodimo, nahaja na šolskem dvorišču, malce stran 
od obale. Del knjižnice je še namenjen primarni 
dejavnosti, del zgradbe pa smo odstopili zdravstveni 
ambulanti – edini zdravstveni ustanovi v bližnji okolici.
  
Zdravniške sestre in bratje v ambulanti opravljajo 
cepljenja za otroke in odrasle, izvajajo redne 
preglede, zdravijo raznorazne bolezni, izvajajo 
ozaveščanja o higieni, vodijo pa tudi poseben 
program za mladostnike, saj je najstniška nosečnost 
razširjen problem. Slednji 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.
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