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

št. 18, 2021 V letu 2021 program deluje na naslednjih lokacijah 
in podpira sledeče število otrok: 

Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 33 otrok – 3 v osnovni šoli,  
28 v srednji šoli, 2 v poklicni šoli; koordinatorica Inna Marietou Baye.

Kendu Bay, Kenija 38 otrok – 13 v osnovni šoli, 22 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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Spomini na poletje na 
Humanitasovem dvorišču 
v Bobo Dioulassu

Medtem ko smo pri nas poleti dopustovali v hribih, 
na morju ali pa pač uživali v poletnem vzdušju, je 
bilo na Humanitasovem dvorišču v Bobo Dioulassu 
precej živahno. 

Knjižnica je gostila učence in dijake, ki so se tam 
pripravljali še za zadnje izpite. Pridno so si izposojali 
knjige, brskali po policah ali pa samo prebirali 
knjige v čitalnici. Otroci, ki so vključeni v projekt 
podporništva, so prinašali letna spričevala. Orjaška 
šolska dvorišča so utihnila, vrvež od tam se je 
preselil na tržnice in pred domove. 

Knjižničarka Barakissa je urejala zbirke v knjižnici, 
vpisovala nove knjige v evidenco in sprejemala 
obiskovalce.

Na drugi strani dvorišča, pa je bilo povsem drugače 
kot v knjižnici. Medtem ko sta v knjižnici vladala 
tišina in mir, je bilo na drugi strani popolnoma 
drugače. Ženske, ki so takrat uspešno zaključile 
tečaj tkanja, so dnevno prihajale in nadaljevale delo 
s svojim na novo pridobljenim znanjem. Klopčiči 
lokalnega bombaža so se, pobarvani z naravnimi in 
umetnimi barvili spreminjali v lepe tkanine, ki bodo 
na voljo lokalnim kupcem. 

Ženske, ki so ustanovile svoje združenje, so ob 
robu centra zgradile majhno trgovinico, kjer ostalim 
ponujajo svoje kreacije.
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Sredi avgusta so organizirale podelitev priznanj za 
uspešno opravljen tečaj. Tudi takrat so zbrale moči 
skupaj, pripravile celo pojedino, da je svečanost 
minila v lepem, sproščenem in živahnem vzdušju. 
To so ženske, ki si med seboj nenehno pomagajo, 
se podpirajo, učijo ena od druge in nesebično delijo 
svoje znanje.

Ženske po uspešno opravljenem usposabljanju na področju tkalstva in podelitvi priznanj
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Tretji del dvorišča je bil razmeram primerno bolj miren. 
Gre za Royaume de la Paillote – hotelček s sobami. 
Turizmu v Burkini Faso se pozna kriza v Sahelu in 
trenutna globalna kriza povezana z novim korona 
virusom. Tujih popotnikov praktično ni, so pa zato 
sem ter tja napolnili sobe lokalni gostje. Vse goste, ki 
prebivajo znotraj dvorišča so navdušeni nad tem, kar 
se pri nas dogaja. Veliko njih se večkrat vrača nazaj.

Mesec dni znotraj Humanitasovega dvorišča mine 
zelo hitro. V senci mangovcev in objemu čudovitih 
bugenvilij dan ni enak dnevu. Vedno se nekaj dogaja, 
nekaj brbota…rojevajo se ideje in raste upanje, da 
bo jutrišnji dan prinesel spet nekaj novega, kar bo 
prispevalo vsem, ki se tam zbirajo, njihovim domačim, 
sosedom,…

Pripravila Polona Čeligoj

Pogled na Humanitasovo dvorišče v Burkini Faso
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Dogajanje v novem 
šolskem letu v Keniji

V Keniji je naš koordinator Richard Ochieng Odiere na 
začetku novega šolskega leta organiziral aktivnosti tako 
za otroke v programu podporništva kot tudi za njihove 
starše in skrbnike. Za otroke, ki obiskujejo srednje šole, 
je organiziral izlet na jezero Simbi blizu Kendu Baya, 
katerega cilj je bil krepitev življenjskih veščin in motivacije 
otrok za učenje in samorazvoj. 

Na izletu so se tako pogovarjali o samozavesti, 
komunikaciji, timskemu duhu, dotaknili pa so se tudi tem, 
kot so obnašanje doma in v šoli, spoštovanje učiteljev in 
staršev ter o pomenu učenja. Na izletu je sodelovalo osem 
otrok iz programa podporništva (trije fantje in pet deklet), 
ki so s sabo povabili še 18 sošolcev in sošolk. 

Izlet otrok iz Kendu Baya na jezero Simbi
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Srečanje staršev

Richard je poleg tega organiziral tudi srečanje s starši 
in skrbniki, na katerem so se pogovarjali o spremembah 
v šolskem letu zaradi Covid-19, o preventivnih ukrepih 
pred okužbo z virusom, o zaščiti otrok na splošno, o 
otrokovih pravicah, o nevarnostih zgodnje poroke ter 
pomenu izobraževanja predvsem za deklice.

Starši so med srečanjem izpostavili predvsem nevarnost 
okužbe s Covid-19 in pomen spoštovanja preventivnih 
ukrepov v šolah. Poudarili so tudi, da Kendu Bay 
potrebuje knjižnico, v kateri bi se otroci lahko učili, želijo 
pa si tudi več tovrstnih srečanj, ki jim pomagajo razumeti 
njihove otroke in težave, s katerimi se srečujejo.
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Zgodbe otrok, vključenih 
v Humanitasov program 
podpore skupnostim

Amida 
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Amida je že od prvega razreda naprej odlična učenka in med 
najboljšimi v razredu. 12-letna deklica je letos uspešno zaključila 
6-letno osnovno izobraževanje, prejela certifikat CEP (Certificate 
d’Etudes Primaires) in bila sprejeta na prvo stopnjo srednjega 
izobraževanja. Nadaljnje šolanje je za prihodnost Amide zelo 
pomembno. Amida je namreč že od otroštva sirota in živi pri stari 
mami. Živita v najetem stanovanju in se težko prebijata iz meseca 
v mesec. Pomagajo jima sosedi in prijatelji, stara mama pa se kljub 
bolezni bori za to, da bi njena vnukinja uspešno zaključila šolanje. 

Amida ima sicer rada različne predmete in se ni še čisto odločila, 
kaj bi rada postala, ko odraste. Rada bere, rada pa ima tudi 
matematiko in naravoslovje. Po pouku vedno pomaga bolni babici 
in skrbi zanjo, tako da razmišlja, da bi mogoče postala zdravnica, 
saj rada skrbi za druge ljudi.
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Jessica v razredu

Jessica
Boponso, Gana

Jessica je 14-letno dekle, ki obiskuje prvi razred nižje 
srednje šole (Junior High School). Njena družina 
živi v oddaljenem kraju Boponso, kjer ni šole, zato 
mora Jessica skupaj s prijatelji vsako jutro prehoditi 
okoli pet kilometrov, da pride do šole v večjem kraju 
Kukurantumi. V lepem vremenu otroci ne razmišljajo  
o razdalji, v deževni dobi pa bližnja reka tako naraste, 
da so otroci večkrat prisiljeni ostati doma.

V njeni vasi živi okoli 250 ljudi, ki večinoma delajo na 
plantažah kakavovca. Jessica je najstarejša v družini 
in v prostem času skrbi za mlajšo sestro in bratca, saj 
sta starša večino časa na plantažah. Kljub temu pa 
si vzame dovolj časa za učenje, saj si želi zaključiti 
izobrazbo in imeti poklic, ki bi ji omogočil lažje življenje 
v primerjavi z življenjem njenih staršev. 
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Projekti  
in skupnost
Aktivnosti v Larabangi

Larabango je pred kratkim obiskala skupina slovenskih študentov 
fizioterapije, prostovoljcev, ki so v sodelovanju z Zavodom Voluntariat 
in Humanitasom zbrali zdravniški material in opremo ter jo podarili 
skupnosti v Larabangi. Poleg podarjenega materiala so študentje 
preživeli tri tedne v skupnosti, kjer so priskočili na pomoč lokalnemu 
zdravstvenemu osebju, hkrati pa obiskovali tudi paciente, ki zaradi 
razdalje ali drugih razlogov ne morejo do lokalne klinike. 

Študentje so med obiskom izmenjali izkušnje in znanje z lokalnim 
zdravstvenim osebjem ter ozaveščali ljudi o pomenu fizioterapije.  
S pacienti so uporabljali različne metode fizioterapije, razgibavanja, 
metode za krepitev moči mišic in za okrevanje po poškodbah, ki jih 
je potem preizkusilo tudi lokalno osebje. Študentje so jim vse tehnike 
opisali in tudi narisali. Poleg fizioterapije so sicer študentje z lokalnim 
zdravstvenim osebjem izmenjali izkušnje tudi na drugih področjih 
zdravstva, kot so prehrana, preventiva pred boleznimi, skrb za higieno itd.

Obisk slovenskih študentov fizioterapije v Larabangi
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Knjižnica v Burkini Faso

Knjižnica v Burkini

Z vrnitvijo otrok v šole je postalo živahneje tudi v 
Humanitasovi knjižnici, saj vanjo ponovno zahajajo 
učenci in učenke ter dijaki in dijakinje, ki so poletne 
počitnice preživeli v svojih vaseh. Sedaj se spet 
prihajajo učit v knjižnico, ki jim poleg literature nudi 
tudi učbenike, enciklopedije ali drugo gradivo, ki jim 
pomaga pri učenju.

Kljub počitnicami je sicer bilo tudi poleti v knjižnici 
živahno. Med julijem in septembrom je bilo namreč 
organiziranih več aktivnosti. Otroci so se lahko 
udeležili ur branja, pri čemer so brali tudi tekste o 
temah, kot so zgodnje poroke, o katerih so se po 
prebranem tekstu lahko pogovarjali in kaj naučili. 

Poleg tega so otroci lahko sodelovali na delavnicah 
reševanja križank, na katerih so krepili besedni 
zaklad, na učnih urah iz matematike za tiste, ki so 
se v prejšnjem šolskem letu soočali s težavami pri 
tem predmetu, na srečanjih pripovedovanja pravljic 
v lokalnem jeziku, na delavnicah risanja in igranja 
lokalnih iger.
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Lokalna klinika

V lokalni kliniki v mestu Busua, ki ji je Humanitas 
odstopil del prostora v knjižnici, je zelo živahno. 
Klinika vsak dan sprejme okoli 15 ljudi, ki 
potrebujejo zdravstveno pomoč. Najpogostejši 
problemi, s katerimi se soočajo pacienti, so 
malarija in različne virusne okužbe. V kliniki 
prihajajo na svet tudi novorojenčki, v zadnjih 
nekaj mesecih so se v kliniki namreč rodili štirje 
dečki in pet deklic. 

Klinika je za skupnost zelo pomembna, saj 
tako lokalnemu prebivalstvu ni potrebno hoditi 
v oddaljena mesta k zdravniku oziroma na 
zdravljenje, prav tako pa v kliniki preprečijo 
številne komplikacije, ki bi lahko nastale pri 
rojevanju doma brez zdravstvene oskrbe.

Klinika sicer po besedah osebja še vedno 
potrebuje dodatne storitve, kot so na primer 
prenočišče za osebje ali vozilo, ki bi omogočilo 
nudenje zdravstvene oskrbe tudi v bolj oddaljenih 
krajih in v primeru urgence. Osebje je sicer z 
delom zadovoljno, saj so doslej uspeli rešiti 
tudi kompleksne primere, prav tako pa so ljudi 
navadili na obiskovanje klinike in posvetovanje  
z njimi.

Čakalnica v lokalni kliniki
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Afriški 
pridelki
V tokratnem novičniku gremo v Kenijo, državo na 
vzhodu Afrike, kjer podnebna in geografska raznolikost 
omogočata pridelovanje različnih vrst pridelkov. Med 
njimi je čajevec, ki ga bomo predstavili v tej številki in 
ki predstavlja najpomembnejši izvozni produkt države. 
Kenija je tretji največji svetovni pridelovalec črnega 
čaja za Indijo in Šrilanko ter drugi največji svetovni 
izvoznik. Leta 2001 je prihodek iz pridelave čaja znašal 
474 milijonov ameriških dolarjev, od tega 437 milijonov 
ameriških dolarjev iz izvoza. Gojenje in industrija čaja 
sicer predstavljata okoli 4 odstotke kenijskega BDP-ja.
  
Čajevec je v Kenijo prinesel Britanec G.W. Caine leta 
1903. Najprej so ga posadili na območje Limuru v 
osrednji Keniji, britanska kolonialna vlada pa je gojenje 
čajevca omejila le na velike posestnike in multinacionalke 
z izgovorom, da tako ohranjajo kvaliteto, v resnici pa je 
bil glavni razlog za to omejevanje konkurence in izločanje 
lokalnega prebivalstva iz pridelave tega dobičkonosnega 
pridelka. Šele po osamosvojitvi leta 1963 so novi zakoni 
omogočili tudi malim kmetom, da začnejo gojiti čajevec, 
ki se je razširil po državi in postal pomemben vir dohodka 
za številne male kmete. 

Danes čajevec v Keniji gojijo na med 1500-2700 metri 
nadmorske višine na območju okrog gore Kenya in na 
višavjih Aberdas, Kericho, Nandi in Kisii. Na teh višavjih 
je rdeča vulkanska prst, ki je izredno rodovitna in bogata 

z minerali. Uspešno pridelavo čaja v Keniji omogoča 
tudi njena ekvatorialna lega z vlažnim podnebjem, ki 
je poleg svetlobe zelo pomembno za uspešno rast 
čajevca. 

Trenutno se v Keniji s pridelovanjem čaja ukvarja 
okoli 420.000 malih pridelovalcev, ki so združeni pod 
okriljem Kenijske razvojne agencije za pridelavo čaja 
(Kenya Tea Development Agency). Agencija promovira 
pobiranje čaja po sistemu dva listka in popek, ki naj 
bi prispeval h kvaliteti čaja. Več kot 90 odstotkov čaja 
je obranega ročno, pobira pa se celo leto z dvema 
glavnima sezonama med marcem in junijem ter med 
oktobrom in decembrom.

Mali kmetje v Keniji pridelajo okoli 60 odstotkov 
kenijskega čaja, medtem ko ostalih 40 odstotkov 
pridelajo na velikih plantažah čajevca. Te so še vedno 
pod nadzorom velikih multinacionalk, saj lokalno 
prebivalstvo ob razglasitvi neodvisnosti ni zmoglo 
kupiti drage zemlje in velikih plantaž. Prihodek malih 
kmetov sicer ostaja nizek tudi zaradi visokih stroškov 
upravljanja agencije, zaradi številnih davkov, visokih 
stroškov proizvodnje in na splošno slabega upravljanja 
v panogi. Mali kmetje tudi nimajo moči in možnosti 
sodelovati in vplivati na sprejemanje odločitev v 
sektorju. 
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Gojenje čajevca v Keniji se sicer sooča tudi z 
izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe. 
Temperature namreč naraščajo, padavine 
so vedno bolj nestabilne, čajevec pa so 
začeli napadati tudi insekti. Zadnja poročila 
napovedujejo, da se bo pridelava čaja v 
Keniji zmanjšala za več kot 26 odstotkov do 
leta 2050, kar se bo gotovo čutilo tudi na 
globalnem trgu te popularne pijače.

Viri:
• Climate to ravage Kenya’s tea production - 

France 24
• Kenya Smallholder Sector Tea Report (somo.nl)
• The Tea Industry in Kenya; The Challenges and 

Positive Developments (scialert.net)
• Kenijski pravi čaji / Chai blog
• Kenya tea growers shift to produce pineapple as 

climate change bites | Africanews

Plantaža čajevca v Keniji

https://www.france24.com/en/live-news/20210510-climate-to-ravage-kenya-s-tea-production
https://www.france24.com/en/live-news/20210510-climate-to-ravage-kenya-s-tea-production
https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2008/03/Report-on-Small-Scale-Tea-Sector-in-Kenya.pdf
https://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2005.334.336
https://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2005.334.336
https://www.chai.si/blog/kenijski-pravi-caji/
https://www.africanews.com/2021/07/05/kenya-tea-growers-shift-to-produce-pineapple-as-climate-change-bites/
https://www.africanews.com/2021/07/05/kenya-tea-growers-shift-to-produce-pineapple-as-climate-change-bites/
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