
Deși trăim vremuri nesigure și ne cutremură
evenimentele ce se petrec în țările învecinate, un lucru
este sigur: trebuie să ne continuăm activitatea în
Kenya și să rămânem alături de comunitatea de pe
Insula Rusinga.

Unul dintre voluntarii noștri s-a aflat recent la fața
locului, motiv pentru care vom prezenta cele mai noi
rezultate și planuri ale proiectului nostru și prin prisma
rapoartelor sale.

Dragi  Prieteni!
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Sfârșitul anului școlar la Sargy
 Săptămâna trecută s-a încheiat al doilea semestru în Kenya, iar

elevii sârguincioși sunt acum în vacanță. Să sperăm că aceste
câteva zile de odihnă vor fi pline de bucurii pentru ei, căci au
învățat mult în ultimele săptămâni: conform rezultatelor atinse la
examenele de final de semestru, Sargy ocupă poziția 18 în
clasamentul celor 128 de școli din regiune. Felicitări tuturor
elevilor și profesorilor pentru munca depusă, și le urăm mult
succes în semestrul viitor!
Din cauza pandemiei și a perioadelor lungi de carantină, au fost
închise școlile, motiv pentru care s-a schimbat ordinea anului
școlar și multe examene trebuie recuperate: de exemplu, cei de
clasa a VIII-a și-au scris mini-bacalaureatul săptămâna aceasta,
rezultatele lor urmând să le influențeze viitorul parcurs la liceu. Le
urăm mult succes și sperăm că munca depusă va avea rezultate
îmbucurătoare!



Porția zilnică de „porridge” (terci)

Datorită sponsorilor și prietenilor noștri, din octombrie am reușit
să repornim programul nostru de porridge, datorită căruia cei
peste 250 de elevi de la Sargy pot beneficia, zilnic, de o porție de
mâncare. Elevii stau zilnic la coadă în fața ceaunului cu porridge,
în mână cu cănile aduse de acasă, și sunt recunoscători pentru
porția primită, căci pentru foarte mulți dintre ei, aceasta este
singura gustare luată în timpul programului școlar, de la 7:30
dimineața până seara la 6. Suntem recunoscători pentru donațiile
primite, și încurajăm toți prietenii, susținătorii noștri să contribuie,
în continuare, la oferirea unei gustări acestor elevi sârguincioși!



Cum am menționat deja și în scrisoarea precedentă, anul 2021
a fost plin de realizări: s-au construit 4 noi clase și 2 camere și
birouri pentru profesori; s-a realizat branșarea la rețeaua de
curent electric atât a școlii, cât și a casei pentru voluntari.
Totodată, s-au construit două dușuri, două toalete, precum și o
bucătărie de vară.

Pe lângă toate acestea, în toamna anului 2021, cu susținerea
Agenției Hungary Helps, un grup de 12 voluntari s-a deplasat pe
Insula Rusinga, munca lor de două luni fiind extrem de eficientă.
Dincolo de tabăra biblică, școala de weekend și orele
interactive organizate pentru elevii școlii, voluntarii, prin
creativitatea și entuziasmul lor, au organizat evenimente și ore
de neuitat nu doar pentru copii, dar și pentru profesori, iar
văduvele din satele învecinate au putut participa la activități
terapeutice în cadrul grupurilor de văduve deja existente. 

Rezultate atinse în anul 2021



Membrii echipei nu s-au dat în lături nici când a venit vorba de
muncă fizică. Ca prim pas, am creat un sistem de irigație pe o
parcelă din grădina școlii; am plantat roșii, fasole și mazăre, astfel
contribuind la creșterea atât calitativă, cât și cantitativă a
mâncărurilor preparate în bucătăria școlii. Totodată, pe o altă
parcelă, am amenajat un sistem de irigare prin aspersie. Astfel,
grădinăritul va fi posibil pe tot parcursul anului, nu doar pe
perioada sezonului ploios.



Am început renovarea curții școlii și a terenului de fotbal: cu
ajutorul unui buldozer închiriat, am amenajat un drum de acces
către școală și am nivelat curtea școlii și terenul de fotbal. Am
plantat 40 de copaci și 90 de arbuști ornamentali, care au fost
udați de două ori pe zi. În acest proces de îngrijire a curții am
reușit să integrăm elevii: aceștia și-au împărțit sarcinile și
continuă până în ziua de azi procesul, îngrijind, cu regularitate,
copacii și arbuștii.

În mijlocul curții am amenajat și o grădină din roci și plante; am
plantat iarbă în curte și pe terenul de fotbal și am udat cu
regularitate semințele de iarbă și răsadurile de „Kikuyu grass”, ca
acestea să se prindă.

Din cauza nivelul ridicat al lacului Victoria, eroziunea solului este o
problemă din ce în ce mai mare în ultimii ani, nu doar la Sargy, ci și
în întreaga regiune. Din acest motiv, am finanțat construirea unui
perete gabion. S-a început realizarea unei scări/alei de acces la
clasele noi construite și a unui sistem de drenaj a apelor pluviale.



Frânturi de experiențe de la
voluntarii echipei din 2021

„Nici un om nu este o insulă, nu-și este sieși de-ajuns; fiecare
om e o fărâmă de continent, o bucată de țărm… În armonie cu
citatul dintr-o predică a lui John Donne, munca noastră de
voluntariat de pe insula Rusinga a trecut peste limitele Școlii
Sargy și a ajuns și la adulții din jurul școlii: la părinții sau chiar
vecinii elevilor. Atenția noastră s-a centrat, în special, asupra
grupurilor „selfhelp” de văduve din satele învecinate. 
Deoarece văduvia este pe viață în cultura lor, văduvele din aceste
grupuri trebuie să se confrunte cu dificultățile familiilor
monoparentale. Fiecare problemă le împovărează dublu: suferă
de diferite boli (de multe ori, sunt infectate cu AIDS de soții care
au murit în aceeași boală), iar traiul lor este îngreunat de situația
economică precară. Pentru a-și putea confrunta dificultățile, se
adună în mod regulat pentru a se ruga împreună și pentru a-și
împărtăși evenimentele, experiențele vieții și ideile de
supraviețuire.



Poveștile și utilizarea terapeutică a acestora au oferit cadrul
întâlnirilor noastre, pe care am completat-o cu mici piese de
teatru. După ce ne-am prezentat, le-am spus o poveste, după
care am invitat membrii grupului să dramatizeze povestea
respectivă, de mai multe ori. Jocul de rol, improvizația voioasă și
veselă ne-a fost de mare ajutor să înțelegem situația acestor
văduve, căci din pricina dificultăților lingvistice, a trebuie să
apelăm la un traducător local. La sfârșitul întâlnirii, am discutat
despre poveste și despre jocul de rol, și am reușit să reînviem
experiențe asemănătoare celor auzite în poveste. Jocul,
cântecele, râsetele și rugăciunea au clădit o încredere în cadrul
căreia s-au simțit în siguranță pentru a împărtăși amintirile
dureroase, temerile cele mai adânci, cele mai urgente nevoi, dar
și cele mai îndrăznețe speranțe.
O urmare a acestor întâlniri este că am reușit să facem auzită
vocea și nevoile acestor văduve, care au și fost ascultate deja: s-
au înființat trei microferme de pui pentru trei grupuri „selfhelp”,
pentru asigurarea unui trai mai bun.” - Bálint Ágnes



Printr-un grant oferit de Agenția Hungary Helps, s-a început
construirea a patru săli de clasă noi, în locul celor din tablă
temporare. Tot cu sprijinul Agenției Hungary Helps și a grupului
Melinda din România, planificăm construirea a șase garsoniere de
serviciu pentru profesorii școlii, deoarece am fost șocați de
condițiile în care aceștia trăiesc în momentul de față: alături de
familiile numeroase, locuiesc în mici încăperi neaerisite din tablă,
lipite una de alta, fără geamuri sau mobilier; dorm pe jos, pentru a
avea mai mult spațiu, iar când gătesc (pe foc de tabără) în fața
locuințelor, tot fumul intră în camere.

Planuri pe anul 2022



De asemenea, este o mare bucurie pentru noi că anul trecut
grupul de voluntari a dat startul orelor de informatică pentru
profesori și elevi, cu ajutorul unor laptopuri primite în donație.
Fiindcă orele de informatică au devenit obligatorii conform noii
programe școlare din Kenya, Samwel a fost încânat de aceste
cursuri practice de bază; până acum, elevii au văzut calculatoare
doar în manuale, exersând pe tastaturi făcute din carton.
Momentan este în desfășurare amenajarea unei săli de
informatică și s-a reușit achiziționara unor calculatoare noi.



Bursele oferite de Agenția
Hungary Helps 

Prin bursele oferite de către Agenția Hungary Helps, anul acesta
vom putea sprijini studiile a 6 foști elevi ai Școlii Sargy. Printre
planurile noastre se numără și dezvoltarea unui program de
mentorat pentru acești studenți. 



Africa Expo

Ne bucurăm că, la începutul lui martie, am participat la 10.
Hungary Helps Africa Expo, la Budapesta, care a reprezentat o
experiență inedită pentru noi: a fost o mare plăcere să
cunoaștem paleta largă și colorată a organizațiilor ce activează
în Africa; am avut discuții interesante cu reprezentanții acestor
organizații, așa că putem concluziona liniștiți că am învățat și am
fost inspirați. Mai mult, în cadrul unor discuții de forum, am avut
ocazia de a prezenta proiectele noastre și posibilitățile de
implicare atât ca donator, cât și ca voluntar. Sperăm că discuțiile
pornite la acest Expo vor conduce, pe viitor, la parteneriate
roditoare!



Mesajul lui Samwel Okomo,
fondatorul și directorul Sargy

„Încheiem cu mândrie acest semestru. Mulțumim nu doar
sponsorilor generoși care au primit în inimile lor școala și
proiectele Sargy, dar și dascălilor care au depus un efort
considerabil ca elevii să beneficieze de o educație de calitate,
fapt ce reiese și din rezultatele acestora: Sargy ocupă locul 18 în
rândul școlilor din regiune. Sperăm că rezultatele elevilor de clasa
a VIII-a vor încorona munca lor și efortul depus. Dumnezeu să vă
binecuvânteze! Asante sana!”



Suntem foarte recunoscători sponsorilor noștri pentru contribuțiile
generoase! De-a lungul șederii noastre în Kenya a devenit și mai

evidentă importanța fiecărei donații în parte. Prin acestea puteți
asigura supraviețuirea școlii și masa zilnică a elevilor. Suma de 75 de lei

pe lună poate acoperi complet costurile de școlarizare a unui copil,
așa că vă încurajăm – așa cum a formulat și Samwel – să primiți

acești copii în inimile voastre. Prin orice donație cu orice regularitate,
puteți contribui la viitor mai bun și mai sigur!

www.blythswood.ro/kenya-ro

facebook.com/brickinkenya

https://blythswood.us8.list-manage.com/track/click?u=2a6a5d42bee1313c81ca14148&id=1bc4106cd8&e=25a7e16b55

