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V zahodni Keniji je društvo Humanitas prisotno v skupnosti Kendu Bay ob Viktorijinem jezeru blizu meje z Ugando. Pri izvajanju progra-

ma podporništva otrok in lokalnih skupnosti sodelujemo z lokalno partnersko organizacijo Kendu Bay Rural Integrated Development 

Project in njenim koordinatorjem Richardom Ochiengom Odierejem. 

 

V letu 2020 je bilo v program v Keniji vključenih 38 otrok: 16 jih je obiskovalo osnovno šolo, 18 srednjo šolo, 2 univerzo in 2 kolidž.  

 

Kendu Bay je mesto v zahodni Keniji blizu meje z Ugando. Leži ob vzhodnem bregu Viktorijinega jezera, ki je bilo nekoč glavni vir lokal-

ne prehran in zaposlitve, zaradi posledic podnebnih sprememb pa je gladina jezera začela upadati in do danes se je znižala približno za 

3 metre. Mesto ima okoli 30.000 prebivalcev, tekom leta pa ga radi obiščejo tudi turisti.  

KENIJA: Kendu Bay 



Šolanje v času COVID-19 

V okviru ukrepov proti epidemiji COVID-19 je Kenija v začetku leta 2020 zaprla vse šole, ki so bile več mesecev zaprte. Na začetku av-

gusta so pričeli s programom skupnostnega učenja. Osnovnošolski otroci se torej niso vrnili v šole, so pa morali učitelji in učiteljice v 

vsaki skupnosti organizirati šolske ure. Odbor za učitelje je poleti izdal smernice za takšen način šolanja. Univerzitetni in srednješolski 

program je še naprej potekal po spletu (e-učenje), za kar so moralo vsi plačati visok prispevek. Po predsedniški direktivi je Ministrstvo 

za šolstvo 12. oktobra 2020 postopno pričelo s ponovnim odpiranjem šol. Šele 4. januarja 2021 so se v šolo vrnili vsi učenci. Šole so se 

odprle kljub številnim okužbam v državi, vendar je država uvedla številne varnostne ukrepe. Tudi organizacija Kendu Bay Rural Integra-

ted Development Prorgamme že od začetka epidemije izvaja kampanjo ozaveščanja o preventivnih ukrepih proti epidemiji. V ta namen 

so se tudi povezali z lokalno radijsko postajo Gulf Radio, kjer dajejo prav poseben poudarek komunikaciji o šolanju v času epidemije. 

Razvoj cepiva proti virusu pa je med ljudi tudi prinesel določen optimizem.  

 

Posledice epidemije 

V času epidemije je mnogo staršev otrok iz našega progra-

ma izgubilo službo oziroma dohodek. Marsikatero podjetje 

se je zaprlo. Ko so bile šole odprte, so nekateri denar služili z 

gospodinjskimi opravili za učitelje, a je zaradi epidemije tudi 

ta vir dohodka usahnil. Hkrati so bili otroci več časa doma in 

za številne družine je to pomenilo tudi več stroškov hrane. 

Prav zaradi te ekonomske stiske smo del denarja lansko leto 

namenili tudi podpori družinam pri nakupu osnovnih živ-

ljenjskih potrebščin.  

 
Vir foto: https://www.dw.com/en/kenya-back-to-school-after-covid-disruption/a-56146044  

https://www.dw.com/en/kenya-back-to-school-after-covid-disruption/a-56146044


Medvrstniško učenje v času epidemije 

Susan in Ben (na sliki) sta oba doma iz vasi Kakwajuok v zalivu Kendu Bay. Susan živi z očetom, 

babico ter brati in sestrami. Ker jih je mama pred leti zapustila, doma veliko pomaga pri gospo-

dinjskih opravilih. V šoli je pridna in lani je uspešno zaključila prvi letnik srednje šole Kobala v 

bližini mesta Kendu Bay, šolanje pa nadaljevala v drugi letnik, kjer je trenutno zaključila prvi se-

mester. Tudi Ben živi z očetom in babico, vendar je zaradi nasilja v družini dlje časa preživel tudi 

pri stricu v Nairobiju. Kljub težkim razmeram doma, je lani uspešno zaključil osnovno šolo in se 

vpisal na srednjo šolo. Tako 

Med epidemijo sta se tako Susan kot Ben pridružila mladim, ki so pomagali pri medvrstniškem 

učenju v skupnosti. Susan pravi, da je bila to zanjo zelo pozitivna izkušnja, saj jo je pripravilo na 

nadaljnje izobraževanje, Ben pa je mnenja, da ga je to uspešno pripravilo na srednjo šolo, s ka-

tero je ponovno pričel januarja 2021, ko so se v Keniji ponovno odprle šole za vse razrede.  

 

Oživljanje Viktorijinega jezera 

Januarja 2021 je kenijska vlada končno pričela s programom oživljanja 

Viktorijinega jezera. Projekt vključuje odstranjevanje mulja za povečanje 

globine okoli pomola v mestu Kisumu (največje mesto na jezeru), kar bo 

izboljšalo zmogljivost njegovega pristanišča in omogočilo, da le-to pre-

raste v ekonomsko središče regije. V Kendu Bay upajo, da bo to prispe-

valo tudi k izboljšanju gospodarstva v celotni regiji, saj načrt predvideva 

ponovno vzpostavitev pomorskega transporta iz mesta Kisumu v druge 

dele jezera.  



GANA: BUSUA in AKRA 

Konec leta 2020 smo popravili streho knjižnice v vasi Busua na jugu Gane: to 

je bila prva prenova od leta 2008, ko je bila knjižnica zgrajena. Veter, dež in 

morska sol so streho v vseh teh letih že močno načeli, pred prenovo je že 

imela velike luknje, zaradi katerih so padavine pronicale direktno v knjižnico.  

Zdravstvena klinika v Busui, ki jo podpiramo s prostori v knjižnici, je avgusta 

dobila prvo babico, ki kot del zdravstvene ekipe pomaga nosečnicam pri po-

rodu. Na začetku septembra je že na svet pokukal prvi dojenček, pri rojstvu 

katerega je babica sodelovala. Za ambulanto je babica izredno pomembna 

pridobitev, saj se najbližja porodnišnica nahaja daleč stran. 

Zelena vas, projekt, ki ga vodi naša partnerska organizacija EHT Network  in 

ga sestavljajo ekološki zelenjavni vrt, ribja farma in center za druženje in uče-

nje, je novembra prejel nagrado s strani ganskega Ministrstva za hrano in 

kmetijstvo, za najboljšo ribjo farmo v lokalni skupnosti in za izredni prispevek 

k razvoju kmetijstva.  

GANA: LARABANGA 

Naša partnerska organizacije AEDIRG je poleg knjižnice vzpostavila manjši 

računalniški center, ki ga je opremila z dvema računalnikoma. V letu 2020 je 

izvedla dve delavnici računalniškega opismenjevanja, namenjena pa je bila 

predvsem dijakom in dijakinjam v srednji šoli. Večji del mladih v Larabangi 

namreč nima dostopa do računalnika. Tudi učni predmet o informacijski teh-

nologiji v srednji šoli poteka brez praktičnega dela z računalnikom. Nekateri 

se šele pri vstopu na univerzo, v kolikor tam nadaljujejo izobraževanje, soo-

čijo z delom na računalniku. Takšne delavnice tako omogočijo osvojitev 

osnovnega računalniškega znanja in razumevanja.  

Zaradi ukrepov proti epidemiji otroci in mladi v Gani skoraj 9 mesecev niso 

obiskali šole. Zato so naši lokalni partnerji v knjižnici med septembrom in 

novembrom 2020 organizirali dodatne učne ure, kjer so lahko učenci in 

učenke obnovili znanje, preden so se januarja 2021 ponovno vrnili v šolo. 

 

DRUGE LOKACIJE 

Zdravstvena klinika v Busui.  Računalniške delavnice. 



BURKINA FASO: BOBO-DIOULASSO 

V Burkina Fasu program poteka v mestu Bobo-Dioulassu. V šolskem letu 

2019/2020 smo sponzorirali 44 otrok: 7 otrok je srednjo šolo uspešno 

zaključilo, 4 pa so zaradi osebnih razlogov šolanje prekinili. V šolskem 

letu 2020/2021 podpiramo 33 otrok: 12 v osnovni šoli, 20 v srednji šoli in 

1 v poklicni šoli. 

V mesecu juliju smo popravili streho pred knjižnico, ki je v zadnjih letih 

zaradi obrabe in vlage začela razpadati. Pri popravilu smo za ponovno 

uporabili slamo, material, ki se ga je tradicionalno uporabljajo v gradnji, 

v zadnjih letih pa se vedno bolj pogosto uporablja pločevina. Slednja je 

sicer nekoliko bolj obstojna, vendar pa se zelo hitro segreje in je zato v 

poletnih mesecih pod njo zelo hitro vroče. Čeprav je bila knjižnica v me-

secu marcu, aprilu in delno v maju zaprta, je bilo v ostalih mesecih živah-

no. Knjižničarka Barakissa je v letu zabeležila več kot 1700 obiskov, tako 

otrok kot tudi odraslih. V knjižnico se je vpisalo 131 otrok in mladih, za 

katere je tekom leta Barakissa organiziral številne aktivnosti: 14 delavnic 

branja in 6 delavnic pri-

povedovanja, pripravila 

je tudi delavnice petja, 

računanja, risanja, igra-

nja družbenih iger, ter 

tudi 2 delavnici o epide-

miji COVID-19 in kako 

se pred virusom ustrez-

no zavarovati. 

 

 

 H 

V 

A 

L 

A 

! 

Delavnica branja.  

Iz srca hvala, da ste vse to omogočili s svojo nesebično podporo našega progra-
ma, s katerim skupaj izboljšujemo življenje otrokom in lokalnim skupnostim. 
Verjamemo, da je naša prihodnost in prihodnost naših otrok odvisna od urav-
noteženega razvoja celega sveta.  
  
Za vse dodatne informacije o programu podporništva smo vam na voljo: 
Barbara Vodopivec, barbara@humanitas.si   
Telefon: +386 (0)1 430 03 43. 
  
Spremljajte nas lahko tudi na Facebooku in na spletni strani:  
https://www.humanitas.si/   
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/ 
  
Vabljeni, da si za plačevanje vašega prispevka naredite trajnik, s katerim boste 
prihranili čas in olajšali delo tako vam kot nam. 
  
Veseli bomo, če boste letno poročilo posredovali tudi svojim prijateljem in jih 
povabili, da skupaj z vami pomagajo otrokom v afriških skupnostih.  



Še več novic iz Afrike najdete na http://www.humanitas.si/. 


