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

št. 17, 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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Šolanje v Afriki 
v času Covid-19

Kenija

V Keniji je tako letos, v letu 2021, šolski koledar 
popolnoma spremenjen. Medtem ko se v Keniji v 
normalnih letih šolsko leto začne januarja in zaključi 
decembra, je večina učencev in učenk letos januarja 
nadaljevala s snovjo tam, kjer so zaključili marca lani,  
in lansko šolsko leto zaključujejo šele sedaj, julija 2021. 
Da bi nadoknadili izgubljeno, bodo na poletnih počitnicah 
le teden dni in se bodo že konec julija 2021 vrnili v šolske 
klopi in začeli novo šolsko leto 2021, ki bi se moralo 
začeti že januarja. Šolsko leto 2021 naj bi potem zaključili 
marca oziroma aprila 2022, takoj začeli novo šolsko leto 
2022, leta 2023 pa naj bi šolsko leto že začeli v skoraj 
normalnem času, in sicer konec januarja 2023. Držimo 
pesti, da jim bo uspelo, čeprav na račun šolskih počitnic. 

Kenijska vlada je sicer uvedla številne ukrepe, ki naj bi 
preprečili širjenje virusa v šolah – od ohranjanja razdalje, 
do mask in umivanja rok. Šole se trudijo po najboljših 
močeh - spreminjajo jedilnice, knjižnice in druge skupne 
prostore v učilnice, ponekod poskušajo meriti temperaturo, 
opozarjati učence in učenke o ukrepih. Slednjih pa se je 
težko držati, saj je otrok veliko, maske so neudobne, zato 
jih nekateri ne nosijo, nekatere šole tudi nimajo urejenih 
sanitarnih prostorov, kjer bi si otroci lahko redno umivali 
roke. Kjlub temu pa so otroci veseli, da so se spet vrnili  
v šole in se je življenje vsaj delno vrnilo na stare tire.

• School Term dates/ calendar for 2020 to 2023 - Education 
News Hub

Medtem ko so vsi slovenski otroci na počitnicah, 
poskušajo afriške države na različne načine nadoknaditi, 
kar je bilo v izobraževanju izgubljenega zaradi zaprtja 
šol in karantene v lanskem letu zaradi širjenja virusa 
Covid-19. 

https://educationnewshub.co.ke/school-term-dates-calendar-for-2020-to-2023/
https://educationnewshub.co.ke/school-term-dates-calendar-for-2020-to-2023/
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Gana

V Gani medtem po navadi šole odprejo svoja vrata v 
začetku septembra, otroci pa se odpravijo na poletne 
počitnice konec junija ali začetek julija, tako kot pri 
nas. Ker pa je bilo lansko šolsko leto (2019/2020) 
zaradi Covid-19 zaključeno predčasno (marca 2020), 
novo (2020/2021) pa se ni začelo septembra, so 
ganske šolske oblasti urnik spremenile – novo šolsko 
leto (2020/2021) se je tako namesto septembra 2020 
začelo januarja 2021, otroci pa bodo do januarja 2022 
s krajšimi semestrskimi počitnicami v šolskih klopeh. 
Termini počitnic se razlikujejo za otroke osnovnih šol 
in srednjih šol – s tem izmenjevanjem naj bi zmanjšali 
število otrok v šolah in omejili širjenje Covid-19.

Tudi ganske šolske oblasti so ob pričetku šolskega 
leta uvedle številne druge ukrepe, s katerimi naj bi 
preprečili širjenje Covid-19, kot so obvezne maske, 
zagotavljanje prostorov in razkužil za umivanje rok in 
ohranjanje higiene, navodila o ohranjanju razdalje itd. 
A ker je Gana šolsko leto začela v času, ko je beležila 
največje število okužb, se je virus širil tudi med učenci 
in učenkami. Kljub širjenju okužb in počasnemu 
cepljenju pa se je v Gani življenje vsaj za mlade 
vrnilo na stare tire – hodijo v šolo, se udeležujejo 
popoldanskih šolskih aktivnosti in se družijo s prijatelji 
in prijateljicami. 

• https://ghstudents.com/ges-academic-calendar/

V Gani letos nimajo običajnih počitnic

https://ghstudents.com/ges-academic-calendar/
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Burkina Faso

V Burkini Faso se medtem letošnji šolski urnik kljub 
Covid-19 ni kaj dosti spremenil. Šolsko leto 2020/2021 
se je začelo kot po navadi, in sicer oktobra lani, 
potem ko je zaradi širjenja virusa šolsko leto 2019/20 
okoli pet milijonov otrok zaključilo predčasno, in sicer 
že marca. Šolsko leto 2020/2021 se zaključuje v 
normalnem času, in sicer julija letos z zaključnimi izpiti. 

Tako kot v Keniji in Gani so tudi v Burkini Faso 
nekatere šole uvedle ukrepe, kot so umivanje rok in 
nošenje mask, nekatere redke šole sicer zagotavljajo 
maske, ki pa jih morajo večinoma kupiti starši. Še 
posebej težko pa je ohranjanje razdalje, saj so se 
učenci in učenke vrnili v iste razrede, v katerih se je že 
pred Covid-19 drenjalo veliko število otrok.

Burkina Faso je tudi med zadnjimi afriškimi državami, 
ki so prejele prve odmerke cepiva proti Covid 19. 
Cepljenje zdravstvenih delavcev in starejših se je 
začelo v začetku junija, vendar pa – tako kot v drugih 
afriških državah – zaradi pomanjkanja cepiva poteka 
zelo počasi. 

Učenci in učenke skrbijo za čistočo zaradi Covid-19
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Zgodbe otrok, vključenih 
v Humanitasov program 
podpore skupnostim

Deme Ben 
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Deme Ben je star 10 let in obiskuje drugi razred osnovne 
šole. V njegovi družini so štirje otroci, starši pa se 
zaradi nizkih dohodkov zelo trudijo, da vsem otrokom 
zagotovijo izobraževanje. Ker s težavo preživljajo 
družino in plačujejo stroške šolanja otrok, so se obrnili 
na Humanitas, da jih podpre pri šolanju 10-letnega 
sina. Deme Ben tako sedaj pridno obiskuje privatno 
šolo v njegovi četrti in si želi, da bi po osnovni zaključil 
tudi srednjo šolo. Z izjemo zgodovine ga zanimajo vsi 
predmeti, najraje pa ima ure matematike in branja. 

V prostem času tako kot vsi drugi fantje v soseski najraje 
igra nogomet, zelo rad pa skrbi in pomaga staršem pri 
vzreji piščancev – jih hrani in čisti njihov prostor. Ker ima 
rad živali, bi v prihodnosti rad postal veterinar.

Deme Ben
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Ben 
Kendu Bay, Kenija

Ben obiskuje prvi letnik srednje šole. V šoli se pridno uči, 
saj ve, da bo le z dobro izobrazbo lahko prišel do službe 
in dohodka, s katerim bo lahko pomagal družini. Njegov 
oče je namreč že dalj časa bolan in v bolnišnici. Zaradi 
težkih razmer zaradi Covid-19 je bila družina v še posebej 
težki situaciji, zato se jim je namenilo tudi nekaj dodatne 
finančne pomoči. V prostem času ga vedno lahko vidimo 
na igrišču, a za razliko od drugih fantov ne igra nogometa, 
ampak rugby. Po besedah njegovega učitelja, ki je zelo 
zadovoljen z njegovo igro, je Ben eden najboljših v ekipi. 

Ben v parku pred njegovo šolo

Bazié
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Moje ime je Bazié. V Humanitasovo knjižnico sem včlanjen 
od decembra 2020 in od takrat naprej knjižnico redno 
obiskujem. Predvsem bi rad okrepil mojo francoščino in 
besedni zaklad ter preko knjig odkrival nove svetove. 
Knjižnica je bogata z dokumenti in tu lahko berem v miru. 
Prebral sem že okoli 12 knjig afriških in evropskih avtorjev, 
najbolj pa mi je bilo všeč delo avtorja D’Amadou Koné-ja  
»Ebintove pustolovščine« (Les frasques d’Ebinto). Zakaj 
imam rad ta roman? Zato ker govori o odraščanju, dejanjih 
in življenju najstnikov. 
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Joseph pomaga pri hranjenju rib v Zeleni vasi

Joseph
Busua, Gana

Joseph je trenutno star 29 let in je bil med prvo skupino 
otrok iz Busue, ki so sodelovali v iniciativi Happy Letter 
izmenjave pisem med slovenskimi in ganskimi šolarji in 
šolarkami med letoma 2000 in 2004. Bil je tudi najmlajši 
izmed otrok, ki so sodelovali v prvem letu programa 
podporništva leta 2005, ko je obiskoval peti razred 
osnovne šole. Po uspešno opravljeni osnovni in srednji 
šoli se je vpisal na univerzo, smer Upravljanje z vodo in 
komunala, ki jo je uspešno zaključil leta 2019.

Vedno je bil marljiv učenec, poleg učenja je med srednjo 
šolo delal kot koordinator v knjižnici, da si je prislužil 
dovolj denarja za šolanje na univerzi, po univerzi pa se 
je pridružil ekipi partnerske organizacije v Zeleni vasi, da 
bi pridobil dodatne izkušnje in znanje. Delo mu gre dobro 
od rok in je poleg dela v sami Zeleni vasi prevzel tudi 
koordinacijo in administrativne zadeve, povezane z otroki 
v programu podporništva na območju Busue. 



Projekti  
in skupnost

Aktivnosti v Larabangi

V Larabangi poskušamo skupaj z lokalno partnersko 
organizacijo letos nadoknaditi, kar je bilo v lanskem 
šolskem letu izgubljenega zaradi Covid-19. Poleg 
podpore otrokom, vključenim v program podporništva, 
se je šolske pripomočke razdelilo tudi drugim otrokom 
ene izmed šol, saj se je življenje podražilo, številni starši 
pa so zaradi epidemije izgubili zaposlitev in vir dohodka, 
zaradi česar na začetku šolskega leta niso zmogli svojim 
otrokom zagotoviti potrebnega šolskega materiala.  

Poleg tega se je otrokom nudila dodatna podpora v 
obliki učne pomoči – predstavniki lokalnega partnerja so 
namreč priskočili na pomoč učiteljem v eni od osnovnih 
šol v Larabangi in prostovoljno poučevali določene 
predmete, kot sta matematika in naravoslovje.

Poskrbeli so tudi za učitelje in učiteljice, ki so bili ob 
vrnitvi v šole večinoma zaskrbljeni zaradi širjenja virusa. 
Opremili so jih z maskami in razkužili, tako da so se 
učitelji in učiteljice bolj samozavestno in z manj strahu 
vrnili v razrede.

Učitelji z maskami in razkužili
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9Kljub poplavam so višje gredice ostale nepoškodovane Zidovi pomagajo v času poplav

Po poplavah v Zeleni vasi ponovno 
urejanje in širjenje gredic in zidov 

Zeleno vas v Gani so pred časom doletele poplave, 
v katerih je bilo izgubljenih okoli 2000 rib iz ribnike 
tamkajšnje partnerske organizacije, škoda pa je bila 
povzročena tudi na zelenjavnih gredicah. Kljub temu 
v Zeleni vasi niso obupali in so že začeli obnavljati 
zidove, ki so bili porušeni. Vse njihovo dosedanje delo 
ni bilo zastonj, saj so bili ribniki, ki so jih že prej zaščitili 
s kamnitimi zidovi, zavarovani pred poplavami, prav 
tako pa so bile zaščitene višje gredice, ki so obzidane 
s plastičnimi steklenicami. 

Zato bodo v Zeleni vasi še nadgradili zelenjavne 
gredice in še dodatno uredili zidove, ki bodo preprečili 
erozijo zemlje v ribnike. Hkrati bodo ozaveščali o 
pomenu ponovne uporabe plastike – predvsem 
plastenk, ki jih je povsod veliko. Pred časom so iz tisoč 
plastenk, napolnjenih s peskom, naredili vodni zbiralnik 
in tako prihranili gradbeni material. Obenem so razširili 
ribnik – v novem delu sedaj gojijo mlade ribe.
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Knjižnica in priprave na počitnice 
v Bobo-Dioulasso

Kljub prihajajočim počitnicam ostaja knjižnica v 
Bobo-Dioulasso v Burkini Faso odprta za otroke, 
mlade in odrasle. V knjižnici si lahko izposodijo 
knjige, se družijo s sovrstniki ali pa sodelujejo 
na aktivnostih, ki jih organizira knjižničarka. 
Maja in junija so tako otroci lahko sodelovali 
na delavnicah skupinskega branja, na katerih 
otroci naglas berejo dele besedil in skupaj s 
knjižničarko popravijo napake. Poleg tega so bile 
organizirane delavnice risanja, katerih cilj je, da 
otroci vzljubijo ustvarjanje in razvijejo kreativnost. 
Najboljše risbe so razstavili. Prav tako so se 
otroci udeležili srečanj, na katerih so se igrali 
različne lokalne igre ter reševali križanke, ki jim 
pomagajo pri razvijanju in širjenju besednega 
zaklada, junija pa je bila organizirana tudi 
delavnica matematike.

V času poletnih počitnic bodo knjižničarji in 
knjižničarje lokalne organizacije FAVL, med njimi 
tudi knjižničarka iz Humanitasove knjižnice, 
pripravili zgodbice za otroke in jih tudi posneli 
in tako pomagali otrokom pri branju. Poleg tega 
bodo lahko v knjižnicah otroke učili različnih 
iger, kot je Scrabble, s katero otroci krepijo 
besedni zaklad, hkrati pa se zabavajo. Kljub 
šolskim počitnicam upamo, da se bo zanimanje 
za obiskovanje knjižnice nadaljevalo in da bodo 
predvsem mladi redno prihajali.

Otroci se igrajo v Humanitasovi knjižnici v Burkina Faso



Tkalke pri delu

Projekt Tkanine prihodnosti (Fabric of the 
Future) v Bobo Dioulassu v polnem teku

Že v prejšnjem glasilu smo pisali o projektu Tkanine prihodnosti, ki je 
trenutno v polnem zamahu, veliko aktivnosti pa je bilo že opravljenih. 
Med drugim je skupina tkalk Digitougou (slovensko »podpora«) 
lahko obnovila stare in dotrajane velike statve, sedem tkalk se je 
udeležilo usposabljanja na velikih statvah in je na le-teh iz bombaža 
že izdelalo okoli 60 metrov blaga.

Pet izmed teh izkušenih tkalk je potem izobrazilo 22 mladih novih 
tkalk, in sicer najprej na majhnih in potem na velikih statvah. Poleg 
tega so se izučile tudi barvanja z naravnimi barvami in stkale številne 
vzorce s pobarvano nitjo. Tkalke so dobile tudi že prva naročila in so 
zdaj v fazi priprav svoje ponudbe, priprave kataloga in prodajnega 
prostora na Humanitasovi lokaciji v Boboju.
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12Tkalke pri delu na statvah
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Afriški 
pridelki
V tokratnem glasilu gremo v Burkino Faso, v kateri 
je, tako kot v večini drugih afriških držav, kmetijstvo 
najpomembnejši gospodarski sektor. V njem dela 80 
odstotkov prebivalstva in predstavlja 25 odstotkov 
državnega BDP-ja. Znotraj kmetijskega sektorja je v 
zadnjih desetletjih daleč najpomembnejša pridelava 
bombaža, ki je tudi najpomembnejši izvozni produkt 
Burkine Faso. 

Večina od nas se niti ne zaveda, kako pomemben je 
bombaž - je najbolj priljubljena tkanina in predstavlja 
več kot polovico vseh potreb po vlaknih po celem svetu. 
Burkina Faso je ena izmed desetih največjih izvoznic 
bombaža in bombaž iz Burkine Faso predstavlja 3 
odstotke globalnega izvoza tega pridelka. Od leta 2000 
naprej dosega povprečna letna vrednost izvoženega 
bombaža iz Burkine Faso okoli 239 milijonov ameriških 
dolarjev. Čeprav to predstavlja le 2,5 odstotka 
burkinskega BDP-ja, je bombaž pomemben vir tuje 
valute za razvoj drugih sektorjev. 

Bombaž je prišel v Burkino Faso na prelomu med 19. 
in 20. stoletjem iz Indije ali Vzhodne Afrike, vodilni 
pridelek v Burkini pa je postal v času, ko je bila Burkina 
francoska kolonija. Pridelava bombaža je bila takrat 
vodena centralno in tehnokratsko, cilj francoskih 
kolonialistov je bil predvsem pridelava poceni bombaža 
za njihovo tekstilno industrijo. Francozi so slabo ravnali 
z lokalnimi pridelovalci bombaža, prav tako pa jim ni 
uspelo modernizirati lokalne pridelave bombaža, zato je 
količina pridelka ostala majhna, povečala pa se je – kar 
za osemkrat – potem ko je Burkina postala samostojna 
država leta 1960 in se je, tako kot druge nekdanje 
francoske kolonije v Zahodni Afriki, posvetila razvoju 
tega sektorja. 

Danes v Burkini Faso večino bombaža pridelajo na 
malih kmetijah v povprečni velikosti 3,8 hektarja. 
Da ohranijo kvaliteto zemlje, se poslužujejo 
kolobarjenja – bombaž pride na vrsto na isti zemlji 
vsake tri leta – vmes pa posejejo žita, kot so koruza, 
sirek in proso. Bombaž so sicer v osnovni obliki 
semenske nitke semen bombaževca, ki omogočajo, 
da veter semena prenaša na velikih razdaljah. 
Največkrat jih predejo v tanke niti, iz katerih se 
tkejo tkanine. Je pa bombaževec zelo podvržen različnim 
boleznim, zato pridelovalci bombaža, tudi v Burkini 
Faso, uporabljajo umetna sredstva in pretirano uporabo 
pesticidov, da bi bombaž ostal zdrav in hitreje rasel. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Seme
https://sl.wikipedia.org/wiki/Veter
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nit&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tkanina
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Leta 2000 so pridelovalci bombaža v 
Burkini po uničeni letini zaradi škodljivcev 
kot prva afriška država preiskusili genetsko 
spremenjeni bombaž. Preiskusilo ga je okoli 
150.000 malih kmetov, ki pa so ta bombaž, 
čeprav se je najprej izkazal za odpornejšega, 
hitro opustili, saj so ugotovili, da je kvaliteta 
veliko slabša, zaradi česar je industrija 
bombaža doživela velike izgube. 

Danes se, čeprav počasi, odpira pridelava 
ekološkega bombaža. Ta trenutno znaša 
okoli 12.000 ton oziroma okoli dva odstotka 
od 607.000 ton bombaža, ki ga letno pridela 
okoli 180.000 burkinških kmetov. Lani so tako 
otvorili prvo tkalnico organskega bombaža v 
Zahodni Afriki, v kateri naj bi dnevno v vlakna 
predelali okoli 130 ton bombaža dnevno. Tako 
naj bi prispevali k trajnosti sektorja, hkrati 
pa tudi ekonomsko opolnomočili ženske, ki 
predstavljajo 58 odstotkom zaposlenih v tem 
sektorju.

Viri:
• https://naturaland.si/
• Le Burkina Faso inaugure une usine d’égrenage 

de coton bio (lemonde.fr)
• How power shaped the 'success story' of 

genetically modified cotton in Burkina Faso 
(colostate.edu)

• How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in 
Africa (reuters.com)

Plantaža bombaževca

https://naturaland.si/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/31/le-burkina-faso-inaugure-une-usine-d-egrenage-de-coton-bio_6027914_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/31/le-burkina-faso-inaugure-une-usine-d-egrenage-de-coton-bio_6027914_3212.html
https://source.colostate.edu/how-power-shaped-the-success-story-of-genetically-modified-cotton-in-burkina-faso/
https://source.colostate.edu/how-power-shaped-the-success-story-of-genetically-modified-cotton-in-burkina-faso/
https://source.colostate.edu/how-power-shaped-the-success-story-of-genetically-modified-cotton-in-burkina-faso/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/monsanto-burkina-cotton/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/monsanto-burkina-cotton/


Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
 

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

barbara@humanitas.si


