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2011 óta a romániai Blythswood segélyszervezet és

a kenyai Sargy Oktatási Központ együtt dolgozik a

fent említett cél eléréséért.

RÓLUNK

A Van egy téglám Kenyában c. projekt egy partneri

kapcsolat erdélyi magyarok, románok és kenyaiak között,

amely a kenyai hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának

támogatására született.



RUSINGA-SZIGET
egy gyönyörű kis sziget a Viktória-
tavon
30.000 lakos
fő gazdasági tevékenység: halászat
és mezőgazdaság
az összlakosság 26%-a HIV
fertőzött

egyéb fenyegető betegségek:
malária, tífuszláz, sárgaláz

        (Ministry of Health Kenya: HIV Estimates , 2014)





PROJEKTJEINK

DIÁKOK
TÁMOGATÁSA

ISKOLA 

ÖZVEGYEK ÉS
RÁSZORULTAK
TÁMOGATÁSA

ÖNKÉNTESSÉG

ÉPÍTKEZÉS



ISKOLA
több, mint 280 gyerek

17 tanár

1 elkötelezett igazgató



ISKOLA

Az új iskola építése 2011-ben
kezdődött, eddig sikerült

felépíteni 12 tantermet, 2022
végéig pedig felépül majd 6 tanári

lakás is.







A gyerekek egy része eddig bádogból épült
tantermekben tanult, 2022-ben sikerült minden

osztály számára tantermet építeni.



TÁMOGASD EGY GYEREK
ISKOLÁZTATÁSÁT!

Csupán havi 15 euró fedezi egy gyerek teljes

iskoláztatását (napi egy étkezés, egyenruha,

iskolai felszerelés és a tanárok fizetése).







Az özvegy és HIV fertőzött

nőket és családjaikat

háziállatokkal támogatjuk,

ami nagyban növeli túlélési

esélyeiket. 

30 kecske és 42 tehén

került kiosztásra az elmúlt

6 évben. 

ÖZVEGYEK ÉS
RÁSZORULÓK
TÁMOGATÁSA









CSIRKEFARM
A Sargy körül elhelyezkedő Lianda, Kamgere és Utajo falvakban

30-30-30 özvegy bevonásával kezdtünk el 2022 elején egy

csirketartásra épülő projektet, ezzel próbálva állandó

jövedelemhez juttatni az egyik leghátrányosabb helyzetben lévő
társadalmi réteget Kenyából.





ÖZVEGYCSOPORTOK
A 2021-ben kiutazó önkéntes csapat tagjai

meseterápiás foglalkozásokat tartottak a

szomszéd falvak önműködő
özvegycsoportjaiban.



Erdélyi üzletemberek

segítségével 14

gyerek középiskolai tandíját

és

továbbtanulását sikerült

biztosítani 2022-ben.

DIÁKOK
TOVÁBBTANULÁSÁNAK

TÁMOGATÁSA





A Hungary Helps

Ösztöndíjprogram keretén

belül hat egyetemista diák

tanulmányait támogatjuk

2022-ben. 

DIÁKOK
TOVÁBBTANULÁSÁNAK

TÁMOGATÁSA



ÖNKÉNTESSÉG
ÉS VÍZIÓS
KÖRUTAK
2010 óta több, mint 50

erdélyi és magyarországi

önkéntes utazott

Kenyába, látogatta meg a

Rusinga-szigetet, és

barátkozott meg a

helyiekkel, ismerkedett a

helyi kultúrával.



A FIGYELEM 
FELKELTÉSE HASONLÓ 

HELYZETÜ ISKOLÁK 
FELÉ

TÁMOGATNI A 
SARGY ISKOLA 

GYEREKEIT
KULTÚRÁK 

TALÁLKOZÁSA

  MOUNT KENYA 2015



A FIGYELEM 
FELKELTÉSE HASONLÓ 

HELYZETÜ ISKOLÁK 
FELÉ

TÁMOGATNI A 
SARGY ISKOLA 

GYEREKEIT
KULTÚRÁK 

TALÁLKOZÁSA

  KILIMANDZSÁRÓ 2016



A FIGYELEM 
FELKELTÉSE HASONLÓ 

HELYZETÜ ISKOLÁK 
FELÉ

TÁMOGATNI A 
SARGY ISKOLA 

GYEREKEIT
KULTÚRÁK 

TALÁLKOZÁSA

  ÖNKÉNTES HÁZ 



ÖNKÉNTESSÉG 
 A Hungary Helps támogatásával 2021-ben egy 12 fős önkéntes csapat

utazott ki a Rusinga-szigetre. Fő céljaik közé tartozott az iskola

épületeinek kibővítése, egy informatika terem kialakítása,

özvegycsoporttal való találkozás, a tanárokkal együttműködve oktatási

segédeszközök készítése, illetve egy keresztény gyerektábor

lebonyolítása az őszi szünetben.









FOCI
 Focin keresztül rengeteg fiatalt el lehet érni. A Sargy
Iskola diákjai rajonganak e sportágért, ezért fiúk-
lányok örömmel vettek részt a 2021-ben kiutazott
önkéntes csapat tagjai által tartott edzéseken.





MEGVALÓSÍTÁSOK - 2022

- A Hungary Helps támogatásával sikerült felépíteni 2022 négy új
tantermet a már meglévő bádogépületek helyére.

- Sikerült felépíteni hat tanári lakást: ugyancsak a Hungary Helps
támogatásával felépült négy tanári lakás, erdélyi támogatóink
jóvoltából pedig még két másik lakás.



TOVÁBBI TERVEK
A fentiek megvalósítását követően,  egy újabb fázisban megvalósuló,
további fejlesztésekre is szükség lesz majd: építenénk egy konyhát és
étkezőt, padlót csempéznénk, kiegészítenénk a vezetékes áramellátást
napelemes rendszerrel, bútoroznánk az épülő tanári lakásokat,
befejeznénk a focipálya és játszótér fejlesztését, illetve
meghosszabbítanánk a hullámtörő gátat a víziló támadások kivédésére.



ELÉRHETŐSÉGEINK

https://www.blythswood.ro/kenya-hu

I have a brick in Kenya

@brickinkenyaofficial


