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2011 óta a romániai Blythswood segélyszervezet, és

a kenyai Sargy iskola együtt dolgoznak a fent

emlitett cél eléréséért.

RÓLUNK

A "Van egy téglám Kenyában" projekt egy partneri

kapcsolat erdélyi magyarok, románok és kenyaiak között,

amely a kenyai hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának

támogatására született.



BLYTHSWOOD CARE

10 Kiemelt projekt 5 országban 
 – India, Románia, Szerbia és
Egyesült Királyság

15 Partner Projekt 10 országban
– Bulgária, Burundi, India,
Kenya, Moldova,
Pakisztán,Románia, Zimbabwe
és Egyesült Királyság

10 lelkész és missziós munkás
Kelet Európában valamint 6
lelkész Ázsiában

14 nyári tábor 5 országban –
Bulgjária, Moldova, Pakisztán,
Románia és Szerbia



BLYTHSWOOD PARTNER 

BONUS PASTOR ALAPÍTVÁNY -

MAGYARÓZDI DROGTERÁPIÁS KÖZPONT



BONUS PASTOR ALAPÍTVÁNY -

MAGYARÓZDI DROGTERÁPIÁS KÖZPONT



RUSINGA SZIGET
egy gyönyörű kis sziget a Viktória
tavon
30,000-en lakják
fő gazdasági tevékenység: halászat
és mezőgazdaság
40 % -a az összlakosságnak HIV
fertőzött
egyéb fenyegető betegségek:
malária, tifuszláz, sárgaláz





PROJEKTJEINK

DIÁKOK
TÁMOGATÁSA

ISKOLA 

ÖZVEGYEK ÉS
RÁSZORULTAK
TÁMOGATÁSA

ÖNKÉNTESSÉG

ÉPÍTKEZÉS



ISKOLA
több mint 250 gyerek

15 elkötelezett tanár

1 karizmatikus igazgató



ISKOLA

Az új iskola építése 2011-ben

kezdődött, eddig sikerült

felépíteni 5 tantermet és

jelenleg 2 új tanterem épül.





A GYEREKEK EGY RÉSZE BÁDOGBÓL
KÉSZÜLT TERMEKBENBEN TANUL







ÉPÍTKEZÉS - 2020 JANUÁR



TÁMOGASD EGY GYEREK
ISKOLÁZTATÁSÁT

Csupán havi 15 euró fedezi egy gyerek

iskoláztatását, étkezését, ruházatát, iskolai

felszerelését (tanszerek, könyvek, füzetek) és a

tanárok fizetését.







Az özvegy és HIV fertőzött

nőket és családjaikat

háziállatokkal támogatjuk,

ami nagyban növeli túlélési

esélyeiket. 

30 kecske és 30 tehén

került kiosztásra az elmúlt

5 évben. 

A közeljövőben újabb 12

tehenet fogunk vásárolni

és átadni.

ÖZVEGYEK ÉS
RÁSZOULTAK
TÁMOGATÁSA









FOCI
A Sargy Stars az első elemi iskolásokból

álló focicsapat a szigeten. Focin keresztül

rengeteg fiatalt el lehet érni.





Erdélyi üzletemberek

segítségével tíz

gyerek középiskolai tandíját és

továbbtanulását sikerült

biztosítani,

ezenkívül pedig egy diák

egyetemi tandíját

is sikeresen fedeztük.

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







2020 MÁRCIUS - KRÍZISHELYZET



TERVEK - 2021

- Önerőből sikerült 2 tanterem és 1 tanári szoba felépítesének költségeit részben
biztosítani. 

- Az építkezés folyamatban van. Az összegyűlt összeg (17,307 Euró) elég arra, hogy
pirosban tető alá kerüljön az épület.

- Ezenkívül még sürgősen szükség van további 4 tantermre, a 2020-ban
megrongálódott bádog épületek helyébe.

- Egy tanterem felépítésének aktualizált költségvetése hozzávetőleg
9,035 Euró.

- A szükséges 4 tanterem felépítésének igényelt költsége összesen 36,141
Euró.

 - A már megkezdett 3 terem befejezéséhez szükséges összeg 9,799 Euró.

- A Hungary Helps-től igényelt teljes támogatás: 45,939 Euró.



TOVÁBBI TERVEK

A fentiek megvalósítását követően,  egy újabb fázisban megvalósuló,
további fejlesztésekre is szükség lesz majd, úgymint: egy könyvtár-
teremre, konyhára és étkezőre, a villanyáram bevezetésére, néhány kis
méretű szolgálati lakásra az ingázó tanároknak és egy számítógép-
teremre.


