
VAN EGY TÉGLÁM
KENYÁBAN



2011 óta a Romániában bejegyzett,
keresztény lelkületű Blythswood

segélyszervezet, és a kenyai Sargy iskola
együtt dolgoznak a fent említett célért.

RÓLUNK

támogatására született.

A "Van egy téglám Kenyában" projekt egy partneri kapcsolat
 magyarok, románok és kenyaiak között, amely a kenyai Rusinga-sziget

hátrányos helyzetű gyermekei oktatásának 



30 000 lakosú
gyönyörű sziget a
Viktória-tavon
A lakosság nagyrészt
halászatból és
mezőgazdaságból él
fenyegető betegségek
többek között:
malária, tifuszláz,
sárgaláz

RUSINGA 
SZIGET

26%
-a sziget lakosságának

HIV fertőzött 
(Ministry of Health

Kenya: HIV Estimates ,
2014)



Iskola-
komplexum

felépítése

Fiatalok
oktatásának
támogatása

Özvegyek
segítése

Helyi
családok

támogatása

Önkéntes
víziós

körutak

PROJEKTJEINK



ISKOLA-
ÉPÍTÉS

2011 óta 7 új tantermet sikerült felépíteni
helyiek és önkéntesek közreműködésével.
2021-ben a Hungary Helps program egy
további tanterem felépítését támogatta.
Tervben van: könyvtár-terem, konyha,
étkező, néhány kis méretű szolgálati lakás,  
villanyáram bevezetése és egy
számítógépterem kialakítása.



A több mint 250 helyi gyermek oktatásáért 15 tanár és az iskola
elkötelezett igazgatója felel
Erdélyi üzletemberek segítségével tíz gyerek középiskolai
tandíját sikerült fedezni
Egy diákunknak
pedig egyetemi
tanulmányait is
tudtuk biztosítani

OKTATÁS
TÁMOGATÁSA



Az özvegy és HIV fertőzött
nőket és családjaikat
háziállatokkal támogatjuk, ami
nagyban növeli túlélési
esélyeiket. 

30 kecske és 42 tehén
került kiosztásra az
elmúlt 5 évben. 

ÖZVEGYEK
TÁMOGATÁSA



szúnyoghálókat
adományozunk hátrányos
helyzetű családoknak a
rovarok által terjesztett
veszélyes betegségek
megelőzésére

anyagilag támogatjuk
gyermekeik gimnáziumi és
középiskolai tanulmányait

CSALÁDOK
TÁMOGATÁSA



A Sargy Stars
az első elemi
iskolásokból
álló
focicsapat a
szigeten. 

FOCI

Focin keresztül
rengeteg fiatalt
el lehet érni.



2010 óta több, mint 50 erdélyi és
magyarországi önkéntes utazott 
Kenyába, látogatta meg a Rusinga
szigetet, barátkozott meg a
helyiekkel és ismerkedett a helyi
kultúrával.

ÖNKÉNTES
UTAK



A csapat iskolai foglalkozásokat fog tartani, gyermek,- és focitábort
szervez, részt vesz az özvegycsoportok felkarolásában, illetve jelentős

építőmunkát fog lebonyolítani.

Július -Augusztusban egy 13 főből álló 
magyar önkéntes csapat utazik ki Rusingára a Hungary Helps

Önkéntes Program támogatásával. 

2021. 
 ÖNKÉNTESCSOPORT



SARGY SCHOOL
HOGYAN SEGÍTHET?

Szervezetek és magánszemélyek 
adománya egyaránt létfontosságú az iskola projekt szempontjából.

Az összegyűjtött összeg 100%-a a projektek részére megy.



MAGÁN-
SZEMÉLYKÉNT

Egy diák havi 15 euróval való
támogatása (hiszen már ez az
összeg elegendő, hogy minőségi
oktatásban részesüljön!)

Egyszeri pénzadomány az iskola
fejlesztési projekt számára

Tárgyi adomány (pl. laptop, írószer,
ruha, piperecikkek)



SZERVEZETKÉNT
Egyszeri pénz,- vagy specifikus tárgyi adomány
(taneszközök, sportfelszerelés, napelemrendszer
megvalósításához való hozzájárulás, építkezéshez
szükséges barkácseszközök)

Hosszútávú partneri megállapodás 
      (Projekt megvalósításához való aktív hozzájárulás)

Partnerszervezeteinket valamennyi
platformunkon megjelenítjük, továbbá
kitűnő lehetőséget biztosítunk a
vállalati jóhírnévhez hozzájáruló CSR
tevékenységek kivitelezésére.



Gyerektáborok (daycamp): 
Iskolai gyerekfoglalkozások, szemléltető anyagok: 

Foci edzések és felszerelések: 
Özvegycsoport és segélyezés: 

Villanyszerelés: 
Szamítógépek (laptopok) és tartozékok: 

Faültetés, füvesítés: 
Telekrendezés, betonozás: 

 ISKOLA ÉS KÖZÖSSÉG
FEJLESZTÉSI TERVEK

2021
-becsült költségek- 

440,000 HUF
525,000 HUF
175,000 HUF
420,000 HUF
350,000 HUF
875,000 HUF
175,000 HUF
1,400,000 HUF



Online: 
A Blythswood Romania weboldalán
keresztül biztonságosan lehet 
 adományozni a következő linken: 
 https://www.blythswood.ro/tamogass.
Kérjük, hogy az adományozó
felületnél válaszd ki a Van egy téglám
Kenyában opciót.

ADOMÁNYOZÁS
MÓDJAI

Banki Átutalás
Kedvezményezett: Societatea de
Caritate Blythswood
Bank: Banca Transilvania
SWIFT: BTRLRO22
IBAN: 
HUF: RO52BTRLHUFCRT0096941601
EUR: RO28BTRL06604205969416XX



KAPCSOLAT

Cím: Avram Iancu utca 397,

Szászfenes 407280, Kolozs megye,

Románia

Minden támogatásért hálásak
vagyunk!

Email: romania@blythswood.org

Tel: +40 721 237 945

blythswood.ro/kenya-hu
facebook.com/brickinkenya
facebook.com/BlythswoodRomania

Blythswood Románia


