
AM O CĂRĂMIDĂ ÎNAM O CĂRĂMIDĂ ÎN
KENYAKENYA



Din 2011, cele două organizații lucrează împreună
pentru atingerea acestui scop.

DESPRE NOI

Proiectul Am o Cărămidă în Kenya este un parteneriat

între Blythswood Romania și Școala Sargy (Sargy

Education Centre), care a luat naștere pentru sprijinirea

copiilor defavorizați din Kenya.



INSULA RUSINGA
o insulă superbă pe lacul Victoria
30.000 de locuitori
activități economice principale:
pescuitul și agricultura
26% din populație este infectată cu
HIV 

alte boli frecvente: malarie, febră
tifoidă, febră galbenă

        (Ministry of Health Kenya: HIV Estimates , 2014)





PROIECTELE NOASTRE

SPRIJINIREA
STUDENȚILOR

ȘCOALA

SPRIJINIREA
VĂDUVELOR ȘI A
CELOR NEVOIAȘI

VOLUNTARIAT

CONSTRUCȚII



ȘCOALA
peste 280 de copii

17 profesori

1 director devotat



ȘCOALA

Construcția școlii a început în anul
2011. 

Până acum, am reușit să construim
12 clase, iar la finalul anului 2022,

se vor finaliza și 6 garsoniere
pentru profesorii școlii.







Până acum, majoritatea copiilor au studiat în săli de
clasă construite din tablă, însă în 2022 am reușit să

construim pentru fiecare clasă câte o sală din
cărămidă.



SPRIJINĂ ȘCOLARIZAREA UNUI
COPIL!

15 euro pe lună acoperă toate costurile de

școlarizare a unui copil (o masă pe zi, uniforma,

rechizitele și salariul profesorilor).







Sprijinim femeile văduve și

infectate cu HIV, respectiv

familiile acestora cu

animale de casă, ceea ce le

mărește mult șansele de

supraviețuire. 

În ultimii 6 ani, au fost

distribuite în rândul lor 30

de capre și 42 de vaci. 

SPRIJINIREA
VĂDUVELOR ȘI A
CELOR NEVOIAȘI









FERMA DE PUI
În satele Lianda, Kamgere și Utajo din jurul lui Sargy, am pornit la

începutul anului 2022 un proiect bazat pe întreținerea de pui și

găini,  implicând 30-30-30 de văduve. Prin asta, dorim să asigurăm

o sursă sigură de venit celui mai sărac grup de oameni din Kenya.





GRUPURI PENTRU VĂDUVE
Voluntarii care au călătorit în Kenya în anul

2021 au susținut activități bazate pe terapia prin

povești în grupurile independente pentru văduve

din satele învecinate.



În anul 2022, cu sprijinul

unor antreprenori din

Ardeal, am asigurat

școlarizarea a 14

elevi, care au avut ocazia,

astfel, să-și continue

studiile la liceu.

SPRIJINIREA
STUDENȚILOR





În anul 2022, în cadrul

programului de burse

Hungary Helps, sprijinim

studiile universitare a șase

tineri, foști absolvenți ai

Școlii Sargy. 

SPRIJINIREA
STUDENȚILOR



VOLUNTARIAT
ȘI EXCURSII

Din 2010 până în prezent,

au călătorit în Kenya

peste 50 de voluntari din

România și Ungaria,

vizitând Insula Rusinga și

împrietenindu-se cu

localnicii și cunoscând

cultura acestora.



PROMOVAREA ȘCOLILOR
AFLATE ÎNTR-O SITUAȚIE

SIMILARĂ

SPRIJINIREA
COPIILOR DIN

ȘCOALA SARGY
ÎNTÂLNIREA

DINTRE CULTURI

  MOUNT KENYA 2015



PROMOVAREA
ȘCOLILOR AFLATE ÎNTR-

O SITUAȚIE SIMILARĂ

SPRIJINIREA
COPIILOR DIN

ȘCOALA SARGY
ÎNTÂLNIREA

DINTRE CULTURI

  KILIMANJARO 2016



PROMOVAREA
ȘCOLILOR AFLATE ÎNTR-

O SITUAȚIE SIMILARĂ

SPRIJINIREA
COPIILOR DIN

ȘCOALA SARGY
ÎNTÂLNIREA

DINTRE CULTURI

  CASA VOLUNTARILOR 



VOLUNTARIAT
 Cu sprijinul Hungary Helps, în anul 2021 a călătorit pe Insula Rusinga o

echipă de 12 voluntari. Printre scopurile lor principale se număra

extinderea clădirilor școlii, amenajarea unei săli de informatică, întâlniri

cu grupurile de văduve, realizarea unor materiale educaționale, în

cooperare cu profesorii școlii și organizarea unei tabere Biblice pentru

elevii școlii, în vacanța de toamnă.









FOTBAL
 Prin fotbal, se poate ajunge la mulți tineri. Elevii Școlii
Sargy sunt mari fani ai acestui sport: atât băieții, cât și
fetele au participat cu entuziasm la antrenamentele
organizate de către voluntarii echipei din 2021.





REALIZĂRI - 2022

- În anul 2022, cu sprijinul Hungary Helps, am reușit să construim
patru noi săli de clasă, în locul sălilor de tablă deja existente.

- Am reușit să construim șase garsoniere de serviciu pentru profesorii
școlii: tot cu sprijinul Hungary Helps s-au construit patru garsoniere,
și încă două garsoniere datorită susținătorilor noștri din Ardeal.



PLANURI DE VIITOR
După realizarea celor enumerate mai sus, noi dezvoltări vor fi necesare:
dorim să construim o bucătărie și o sală de mese, am realiza un placaj de
gresie, am completa sursa de alimentare electrică printr-un sistem solar,
am mobila garsonierele profesorilor, am finisa amenajarea terenului de
fotbal și a terenului de joacă, și am extinde peretele gabion, pentru a
oferi protecție împotriva atacului hipopotamilor.



CONTACT

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

I have a brick in Kenya

@brickinkenyaofficial


