
Az ősz beköszöntével számos pozitív
hírrel szolgálhatunk Rusingáról.
Hétfős önkéntes csapatunk néhány
napja a szigetre érkezett, ahol Samwel
és a helyiek megannyi örömhírről szá-
moltak be.

Kedves Barátaink!
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Az őszi önkéntes csapat

Idén ősszel a Hungary Helps és a Magyar Önkéntes
Liga támogatásával egy hétfős csapat tudott
Rusingára kiutazni, melyhez a későbbiekben további
lelkes tagok fognak majd csatlakozni. 
Fő céluk ez idő alatt 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.



Hírek az iskoláról

Az iskolának jelenleg 238 diákja van 11 különböző
osztályban: 3 óvodás, 4 alsó tagozatos, illetve 4 felső
tagozatos osztály van. Az iskola igazgatója, David, jelenleg
17 kollégával dolgozik együtt.
Munkájuk eredményét pedig mi sem tükrözi jobban, mint a
2020-as rangsorban elfoglalt negyedik hely a megye 121
iskolája közül. A felső tagozatos diákok jelenleg is komoly
vizsgákat tesznek le, mely ugyancsak hozzájárul majd az
iskola rangsorban elfoglalt jövőbeni helyéhez. A tanárok és
a diákok egyaránt izgatottan várják az eredményeket.



Beszélgetés a gyerekekkel
"No food to eat, no books to read" - mondta az egyik felső
tagozatos diáklány, egy fél órás kötetlen
beszélgetés során. A gyerekeket arról kérdeztük, hogy a
pandémia miként befolyásolta hétköznapjaikat az iskola
bezárása után. Mindannyian kihívásként élték meg, a szüleik
munka nélkül maradtak, így esténként sokszor feküdtek le
korgó gyomorral. Bár ez idő alatt is sokat segítettek a ház
körül - halászni mentek szüleikkel, segítettek a főzésben és
takarításban, vizet hordtak, illetve gondozták az állatokat -,
mégis kihívást jelentett utólag behozni az iskolából való
hosszas kimaradást. Egyöntetűen a matematika órákat
hiányolták a legjobban :).
Jelenleg is folyik az iskolai napirendhez való visszaszokás: a
gyerekek reggel 6:30-ra érkeznek az
iskolába, átlagosan 1-5 kilométert gyalogolva, és este 6 óra
körül indulnak csak hazafelé a tanórák
végeztével. Otthon pedig várnak rájuk a házi feladatok és a
ház körüli munkák.



Újítások

Örömhír, hogy az iskolában bevezetésre került az áram, és
így már lehetőség nyílik az informatika terem
kialakítására. A gyerekek eddig tankönyvből tanulták a
számítógép kezelését, de így már valódi eszközökön
fognak tudni gyakorolni.
Szintén pozitívum, hogy az önkéntes házban is van már
áram, illetve melegvíz is elérhető az újonnan felépített
zuhanyzókban. Emellett új WC-k, konyha és filagória is
kialakításra került.



Hírek a tó szintjéről
2020-ban aggasztóan megnőtt a Viktória-tó szintje, még
1963-ban sem volt ennyire magas, amikor ugyancsak
rekordot döntött a vízállás. Két gáttal lehet szabályozni a
vízszintet, és ezek maximálisan meg vannak nyitva, kétszer
annyi víz áramlik ki a tóból, mint amennyi normál
helyzetben történne. A vízszint azonban így is nagyon
magas, ami miatt egy kisebb gátat kellett építeni az iskola
mögé.
Bízunk abban, hogy a jövőben nem fog jelentősen tovább
emelkedni, így az iskolának és a helyieknek sem fog további
nehézséget okozni.



Samwel Okomo gondolatai
"Nehéz időszakon vagyunk túl, hiszen a vírushelyzet és a
szárazság megannyi kihívás elé állította a
helyi családokat. Ezekben a nehéz időkben életmentőnek
bizonyultak az eljuttatott adományok.
Nagyon hálásak vagyunk, és köszönünk minden segítséget
és támogatást, melyet eljuttattatok hozzánk. Jó kezekbe
kerültek, sok családnak a létszükségleteit elégítették ki.
A jövőben is nagy örömmel fogadunk minden jószándékú
adományt.
Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi önkéntes csapat
jelenléte is nagy hasznára válik majd közösségünknek."



Nagyon köszönjük támogatóink eddigi
hozzájárulását, ennek eredménye, hogy az
iskolában már napi egy étkezést tudunk
biztosítani a gyerekek számára.
Havi 15 euróból/75 lejből már egy gyermek
teljes iskoláztatását lehet fedezni, így biztatjuk
minden jószándékú barátunkat, hogy eme
jelképes összeggel járuljon hozzá egy diák
támogatásához, hogy pár év múlva egyre több
sargy-s kezdhesse el az egyetemet.
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