
1

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

št. 16, 2021 V letu 2021 program deluje na naslednjih lokacijah 
in podpira sledeče število otrok: 

Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 33 otrok – 3 v osnovni šoli,  
26 v srednji šoli, 4 v poklicni šoli; koordinatorica Inna Marietou Baye.

Kendu Bay, Kenija 39 otrok – 13 v osnovni šoli, 23 v srednji šoli,  
3 na kolidžu, koordinator Richard Ochieng Odiere. 

Larabanga, severna Gana 21 otrok – 7 v osnovni šoli,  
14 v srednji šoli; koordinator Abdul Fatawu Abubakari. 

Velika Akra ter Busua z okolico, južna Gana 89 otrok –  
17 osnovna šola, 48 srednja šola, 11 poklicna šola, 1 že na univerzi, 
medtem ko se jih je 10 se jih je vpisalo na univerzo, 2 pa na kolidž 
za učitelje, koordinator Ebenezer Parditey.
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Kako se države, v katerih 
je prisoten Humanitas, 
soočajo s Covid-19

V Gani in Keniji se je cepljenje že 
začelo, Burkina Faso na cepivo še čaka

Trenutno je vsa svetovna pozornost, tudi afriška, 
namenjena boju proti Covid-19 in cepljenju po svetu. 
Cepivo mora biti razdeljeno pravično, zato so Svetovna 
zdravstvena organizacija in dve veliki mednarodni javno-
zasebni partnerstvi – Gavi, ki razdeljuje cepiva otrokom po 
svetu, in Cepi, ki pomaga razvijati cepiva – uvedle globalni 
program Covax, katerega namen je zagotoviti enakomerno 
porazdelitev cepiva po svetu.

V okviru programa Covax sta cepivo že prejeli tudi Gana 
in Kenija. Gana je postala prva država prejemnica cepiv 
iz Covax-a, s 600.000 doslej prejetimi odmerki cepijo 
zdravstvene delavce in delavke, ljudi z zdravstvenimi 
težavami in starejše od 60 let. Do konca leta naj bi sicer 
cepili 20 milijonov ljudi.

Podobna je situacija tudi v Keniji, ki je konec marca v okviru 
Covax prejela več kot milijon doz cepiva. Poleg cepiva je 
Kenija prejela še injekcije in zaboje za shranjevanje cepiv 
za to prvo fazo cepljenja. Tako kot v Gani bodo najprej 
cepljeni zdravstveni delavci in delavke – prvi so prejeli prvo 
dozo cepiva že takoj po prihodu pošiljke. V tretji državi, v 
kateri je prisoten Humanitas, Burkini Faso, cepiva še niso 
na voljo in cepljenje se še ni začelo. 

Viri: 
• Kenya receives COVID-19 vaccines and launches landmark 

national campaign | WHO | Regional Office for Africa

• Covax vaccine-sharing scheme delivers first doses to Ghana - 
BBC News

https://www.afro.who.int/news/kenya-receives-covid-19-vaccines-and-launches-landmark-national-campaign
https://www.afro.who.int/news/kenya-receives-covid-19-vaccines-and-launches-landmark-national-campaign
https://www.bbc.com/news/world-africa-56180161
https://www.bbc.com/news/world-africa-56180161
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Spremembe šolanja in izpitnih 
obdobij zaradi Covid-19 v Keniji

Večina šolarjev in šolark v Keniji je trenutno na daljših 
šolskih počitnicah, potem ko so 20. marca zaključili z 
drugim četrtletjem. V šole se bodo vrnili šele 9. maja, ko 
bodo začeli 3. četrtletje, do takrat pa bodo lahko izkoristili 
priložnost tudi za igro in pomoč staršem. Do poletja bodo 
tako otroci zaključili snov in izpite iz lanskega šolskega 
leta, ki je bilo prekinjeno zaradi Covid-19, konec julija pa 
bodo po zelo kratkih enotedenskih počitnicah začeli z 
novim šolskim letom. Le tako bo namreč Keniji do leta 
2023 uspelo ponovno priti na zeleno vejo z zamujeno 
snovjo in poukom. 

Otroci 4. in 8. razreda pa ta čas opravljajo preizkuse 
znanja. Kenijske oblasti so namenoma večino otrok sedaj 
poslale na počitnice, da bodo lahko 4. in 8. razredi teste 
pisali v praznih šolah zaradi Covid-19. S tem virusom se 
namreč še vedno spopada tudi Kenija, zato šolsko leto in 
izpiti potekajo temu prilagojeno. Izpiti so za učence 4. in 
8. razredov osnovne šole v Keniji zelo pomembni, saj jim 
omogočijo prehod v peti razred oziroma drugo stopnjo 
osnovne šole ter v srednjo šolo. 

Šolarji v Keniji v času pred Covid-19
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Učenci in učenke v Gani čakajo na šolske reforme

Reforme šolskega sistema v Gani

Gana letos – tudi v luči spopadanja s Covid – 19 in 
sprememb šolskega leta – uvaja reforme šolskega 
sistema, ki bodo temeljile na dodatnem raziskovalnem 
delu, aktivnemu delovanju učencev in učenk v skupnostih 
in na projektnem delu. V novem sistemu bo eden glavnih 
poudarkov tudi ustrezna računalniška oprema – v večini 
ganskih šol namreč še vedno nimajo računalnikov ali pa 
so le-ti zastareli. Izobraževalne ustanove bodo morale 
zaposliti tudi dodatne učitelje in učiteljice z veščinami in 
kvalifikacijami na področjih različnih znanosti. 

V novem sistemu bodo predšolska vzgoja, osnovna šola, 
nižja srednja šola (7-9 razred OŠ po našem sistemu) ter 
višja srednja šola poimenovani kot »Basic Education« 
oziroma osnovno izobraževanje. Stopnje, ki so bile 
prej imenovane Junior High School 1, 2, 3 (JHS - nižja 
srednja šola) bodo preimenovali v »Basic Education« 7, 
8, 9, Senior High School 1 (SHS - višja srednja šola) pa 
bo postala »Basic Education« 10. 

Vsi učenci stopenj BE 7-10 bodo imeli iste predmete: 
matematiko, naravoslovje, jezike, vero in etiko, športno 
vzgojo, karierno usmerjanje, družboslovje, računalništvo 
in umetnost.

Standardizirano nacionalno preverjanje znanja bo 
potekalo na stopnjah BE 2, 4, 6 in 8, preverjanje znanja, 
ki je bilo v starem sistemu za učence JHS 3 za vstop v 
SHS, pa bo nadomestilo podobno preverjanje znanja 
na stopnji BE 10. Na naslednji stopnji, ki bo nadomestila 
SHS 2, bodo otroci lahko izbrali med poklicnimi in 
tehničnimi programi ali srednjo šolo, izbirali bodo lahko 
tudi predmete. Po uspešnem zaključku SHS3 bodo 
pridobili diplomo, v istem letniku pa bodo lahko opravljali 
tudi sprejemne izpite za študij na univerzi.
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Zgodbe otrok, vključenih 
v Humanitasov program 
podpore skupnostim

Seidu
Larabanga, Gana

Seidu je stara 19 let in obiskuje zadnji razred nižje 
srednje šole (oziroma po našem šolskem sistemu 
deveti razred osnovne šole). Čeprav bo letos to šolo 
zaključila, je s svojimi 19 leti ena najstarejših učenk na 
šoli. Ker je živela le z mamo, se ni mogla zgodaj vpisati 
v šolo, saj je pomagala doma, hkrati pa si mama ni 
mogla privoščiti, da bi hčerki kupila šolske potrebščine 
in uniformo. Ko je Kadija prišla v Humanitasov program 
in začela hoditi v šolo, je postala zelo motivirana. 
Najraje se uči angleškega jezika in družboslovnih 
predmetov, nekaj težav ima le z matematiko.  

Po zaključku nižje srednje šole želi nadaljevati na višji 
srednji šoli, v prihodnosti pa hoče delati v zdravstvu. 
Postati hoče odgovorna odrasla oseba z dostojnim 
življenjem in zaposlitvijo, hoče pa se tudi še naprej 
ukvarjati s hobiji. Njena najljubša sta branje in šport.

Seidu ob prejemu šolskih potrebščin
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Charity
Adusah, Gana

Charity je stara 17 let in je marca začela obiskovati prvi 
letnik srednje šole. Kljub temu, da ima za sabo težko 
otroštvo, se je izkazala kot ena najboljših učencev v 
regiji in bila letos marca nagrajena s štipendijo enega od 
skladov za podporo otrokom v izobraževanju. 

Že kot majhna deklica v osnovni šoli je bila Charity 
samozavestna in z občutkom za pravičnost. Če je videla, 
da se njej ali komu drugemu godi krivica, se je vedno 
uprla. Zato ni bila priljubljena med učitelji, navajenimi na 
izkoriščanje otrok in jemanje daril, in se je temu vedno 
upirala. Zaradi svojega značaja je imela težave tudi 
doma – oče je prenehal govoriti z njo in ji ni več plačeval 
stroškov šolanja, potem ko mu je enkrat poskusila 
svetovati, on pa je to razumel kot znak nespoštovanja.

Vsi poskusi, da bi jo oče sprejel nazaj, so bili neuspešni, 
zato se je lokalna partnerska organizacija odločila, da ji 
plačamo šolnino in šolske potrebščine. Poleg tega, da se 
je izkazala v šoli, je Charity aktivna tudi doma – kot prvi 
izmed šestih otrok očeta in mame, ki sta neizobražena 
in nepismena, je vedno tudi pomagala mami in svojim 
bratom in sestram. 

Mi ji v prihodnje želimo, da bi bila še naprej tako uspešna 
in samozavestna, saj bo lahko igrala pomembno vlogo v 
svoji skupnosti in Gani na splošno.

Charity na poti v šolo
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Mercy
Kendu Bay, Kenija

Mercy živi s svojo mamo in babico v vasi Kamser v Kendu Bay. Stara 
je 14 let in trenutno obiskuje zadnji razred osnovne šole. Sedaj se 
pripravlja na zaključne izpite. Upa, da bo teste dobro opravila in se 
lahko vpisala na željeno srednjo šolo. Pred izpiti je zelo motivirana in 
pripravljena nanje, tudi njeni učitelji polagajo vanjo veliko upanja, saj je 
ena najboljših učencev pri matematiki in angleščini. Šola je nanjo zelo 
ponosna. 

Njeni najljubši predmeti so matematika, angleščina ter naravoslovje 
na splošno, ne mara pa družboslovnih predmetov. Tudi v teh dosega 
dobre ocene, ampak ti predmeti ji po njenem mnenju ne bodo pomagali 
priti do cilja - Mercy namreč upa, da bo lahko po srednji šoli študirala 
in postala zdravnica, saj si želi pomagati svojemu ostarelemu dedku, 
prispevati v svoji skupnosti in postati pomembna oseba v prihodnosti. 

Mercy je sicer zelo družabno dekle in rada tekmuje s fanti – ko jih 
premaga, je zelo ponosna sama nase. Rada tudi poje in bere zgodbe.



Assetou na delovnem mestu

Zgodba ene prvih deklic, ki so dobile 
slovenskega podpornika v Burkini Faso

Assetou, ena prvih deklic, ki so dobile slovenskega botra 
v Burkini Faso, je danes mlada ženska. Z materjo, ki jo je 
rodila pri petnajstih, sta najprej živeli na ulici, kasneje pa z 
babico in tetami, vse so se preživljale s prodajo arašidov 
in banan na ulici.  

Assetou je nekaj posebnega. Že od malega je bila zelo 
odločna in je imela velike sanje – delati v moških poklicih. 
Tako se je izučila za poklic gradbenega tehnika, po 
končani srednji šoli pa se je preselila v glavno mesto 
Ouagadougou in se zaposlila v manjšem biroju. Trenutno 
je v drugem letniku višje šole za gradbenike, specialiste 
v rudarjenju. Assetou ima sedemindvajset let in bo junija 
rodila prvega otroka. Vseeno jo lahko vsak dan srečamo 
na gradbišču, ob delovnih strojih, vedno nasmejano. 

Njena velika želja pa je tudi ustanoviti organizacijo 
za podporo deklicam, ki prihajajo tako kot ona, iz 
deprivilegiranih okolij in si želijo delati v varilstvu, 
gradbeništvu in podobnih poklicih. Assetou je tudi 
prostovoljna pomočnica predstavnici društva Humanitas 
v BF in tako včasih pomaga pri administrativnem delu 
društva. Kot sama pravi, je to zahvala za izobrazbo,  
ki je brez društva in podporništva ne bi nikdar prejela.
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Projekti  
in skupnost
Začetek projekta Tkanine prihodnosti 
(Fabric of the Future) za tkalke v Bobo 
Dioulasso v Burkini Faso

Najlepša stvar, ki se lahko dogodi organizaciji na področju 
razvojnega sodelovanja, je, da lahko podpre lokalno iniciativo, 
ki je že osnovana in na dobri poti do uspeha, potrebuje pa le 
nekaj podpore, da bi se dodobra razcvetela. Takšna iniciativa 
je skupina Digitougou (slovensko »podpora«), kooperativa v 
ustanavljanju, v mestu Bobo Dioulasso v Burkini Faso. 

Nekateri bralci se boste spomnili začetkov pravične trgovine 
in izobraževanja tkalk ter izdelave blaga, ki se je kasneje 
prodajalo tudi v Humanitasovi trgovini 3 MUHE. Okrog 20 tkalk 
se še danes, vsaj delno, preživlja s tkanjem in prodajo blaga 
na lokalnem trgu. Ena od teh, Adiara Traore, pa je, skupaj še 
z nekaterimi podjetnimi ženskami začela z sistemom mikro 
kreditov, da bi lahko vsaka od njih začela s projektom po lastni 
izbiri. Večina se jih je odločila za barvanje na blago, nekatere 
tudi za tkanje. Dobijo se enkrat mesečno in pomagajo ena 
drugi. 6 ali 7 žensk prihaja redno, tudi kredite vračajo redno. 

Pred kratkim pa se je ponudila odlična priložnost za dodaten 
zagon njihovega dela, in sicer sodelovanje v majhnem, 
šestmesečnem projektu, ki ga financira češko veleposlaništvo 
iz Akre v Gani. Za skupino Digitougou bo to pomenilo, da 
bodo lahko obnovile stare in dotrajane velike statve ter dobile 
precejšnje količine ekološkega bombaža, ki ga bodo pobarvale 
z ekološkimi barvami. 

Tkalke v pričakovanju novega projekta
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Pridelek v Zeleni vasi

Povečale bodo lastno proizvodnjo in usposobile nove 
talke. V sodelovanju z lokalno organizacijo Xoomba, 
partnerji v projektu, bodo dobile dostop tudi do novih 
naročil in novih, tudi tujih trgov. Na robu Humanitasovega 
dvorišča pa že postavljajo mini trgovino, v kateri bodo 
izdelki na prodaj tudi za mimoidoče in neposredno okolico.

V Zeleni vasi aktivno pridejujejo 
zelenjavo ter širijo in obnavljajo 
pridelovalne površine

Številni otroci iz programa podporništva so poleg šole 
aktivni tudi v Zeleni vasi, ki se počasi širi, vedno več 
lokalnega prebivalstva se zanima zanjo in kupuje njihove 
pridelke za domačo uporabo. Zadnjih par mesecev sicer 
ni bila sezona zelenjave, saj je med novembrom in aprilom 
sušna sezona, kljub temu pa imajo trenutno na razpolago 
svežo solato, čebule, jajčevec in paradižnike. 

Tudi otroci iz programa podporništva so vključeni v 
aktivnosti Zelene vasi. Veliko jih je članov Ekološkega 
mladinskega kluba, kjer se učijo o ekologiji in pomagajo 
pri drugih aktivnostih, kot je na primer urejanje zelenjavnih 
gred in ribnikov z uporabo starih plastenk.

V Zeleni vasi mladi, ki so že zaključili program podporništa 
in so trenutno na univerzi, lahko delajo, da zaslužijo nekaj 
denarja. Dva izmed njih sta Emmanuel in Joseph, ki si 
z delom v vasi služita denar za šolnine in druge stroške 
študija. V Zeleni vasi imajo sicer dolgoročno željo povečati 
celoten projekt, zaposliti štiri ljudi in zagotavljati skupnosti 
zelenjavo in ribe skozi celo leto.
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V knjižnici v Bobo-Dioulassu  
še naprej živahno

Kljub virusu Covid-19 so naši lokalni partnerji 
in zaposleni v knjižnici v Bobo-Dioulassu še 
naprej aktivni, tudi sama knjižnica je še vedno 
živahna. Meseca marca so jo namreč obiskali 
lokalni partnerji, se sestali s knjižničarko in se 
pogovorili o dejavnostih knjižnice, jo uredili, 
popisali knjige in pripravili še neregistrirane 
knjige za registracijo ter posebej uredili revije 
in časnike. 

V mesecu marcu se je sicer v knjižnico na 
novo vpisalo devet otrok, štiri dekleta in 
pet dečkov, knjižničarka je zabeležila 22 
izposoj knjig in skoraj 300 obiskov knjižnice. 
Knjižničarka za otroke še vedno redno 
organizira delavnice pripovedovanja zgodb in 
branja knjig ter pogovore o prebranih knjigah. 
Ob teh dejavnostih knjižničarka otroke tudi 
seznanja s pomenom branja knjig za njihov 
razvoj in prihodnost.

Urejanje knjig in knjižnice



12

Afriški 
pridelki
Kakav

V letošnjih glasilih vam bomo predstavili tipične pridelke 
držav, v katerih je prisoten Humanitas. Začeli bomo na 
jugu Gane.

Gana je gotovo tista država, na katero najprej pomislimo, 
ko slišimo za kakav. Je druga največja pridelovalka 
kakava na svetu in v njej je od pridelave kakavovih zrn 
odvisnih več kot 1,6 milijona ljudi, od tega okoli 800.000 
kmetov, ki letno pridela okoli 800 tisoč ton kakavovih 
zrn. Večina kakava je pridelanega na majhnih družinskih 
kmetijah velikosti 1–5 hektarjev, le 5 % pa ga pride z 
velikih plantaž. Podnebje v gozdnatih delih Gane je s 
primernimi padavinami in temperaturami idealno za 
kakavovec, ki najbolj uspeva v senci dreves.

Pridelava kakava – skrb za drevesa in pobiranje zrn 
– zahtevata težko fizično delo. Ker kakavovec cveti in 
daje plodove vse leto, je potrebna tudi velika pozornost 
in nenehno pregledovanje dreves. Na drevesih zrastejo 
veliki kakavovi stroki, ki jih je treba odrezati z mačetami 
ali stolči s palicami. Kakavov strok vsebuje približno 30 
semen, ki jih obdaja sladko belo meso – ta semena so 
kakavova zrna. Ko so zreli stroki pobrani, jih je treba z 
mačetami odpreti in iz njih pobrati zrna. Kakavova zrna je 
nato fermentirajo, posušijo, očistijo, zapakirajo in prodajo.

Kakavovi stroki
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Kakav sicer predstavlja 35-40 odstotkov 
izvoza Gane in je od razglasitve neodvisnosti 
te države leta 1957 eden najpomembnejših 
elementov strategij razvoja in odpravljanja 
revščine. Kljub temu pa je s pridelavo kakava 
povezanih tudi veliko izzivov – številni ljudje 
na plantažah kakavovca delajo v izredno 
težkih razmerah, med njimi so tudi številni 
otroci. Poleg tega ima gojenje kakavovca 
negativen vpliv na okolje – ker se na starih 
plantažah slabša kakovost prsti, urejajo 
nove plantaže in širijo stare, zaradi česar 
Gana izgublja velike površine gozda. Poleg 
tega je razširjena uporaba pesticidov, saj 
je kakavovec zelo občutljiv na vremenske 
spremembe ter bolezni in škodljivce.

Zato si Gana prizadeva za trajnostne 
spremembe v pridelavi kakava. V zadnjih 
letih je postala glavni dobavitelj Fairtrade-a 
(pravične trgovine), ki odkupi šest odstotkov 
v Gani pridelanega kakava. Ta pridelovalcem 
kakavova zrna delno plača v denarju, 
delno v kmetijskem materialu in opremi, del 
denarja pa vlaga tudi v razvoj skupnosti in 
usposabljanja o trajnostnih in novih načinih 
pridelave kakava.

Viri:
• Divine | Cocoa and Ghana (divinechocolate.com)
• Cocoa bean production Ghana, 2020/21 | Statista
• Moving towards a sustainable cocoa sector in 

Ghana (bioversityinternational.org)

Kakavova zrna

https://www.divinechocolate.com/resources/cocoa-and-ghana?redirected=%E2%9C%93
https://www.statista.com/statistics/497844/production-of-cocoa-beans-in-ghana/
https://www.bioversityinternational.org/news/detail/moving-towards-a-sustainable-cocoa-sector-in-ghana/
https://www.bioversityinternational.org/news/detail/moving-towards-a-sustainable-cocoa-sector-in-ghana/
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