
Bár nagyon bizonytalan időket élünk, és
mindannyiunkat megrendítenek a szomszédos
országokban történő események, egy dolog biztos:
továbbra is folytatnunk kell tevékenységünket
Kenyában, a Rusinga-szigeten élő közösség javára. 

Önkénteseink egyike a szigeten tartózkodott március
során, az ő helyszíni tudósításaival színezve osztjuk
meg hát e hírlevélben projektünk legfrissebb
eredményeit, terveit.

Kedves Barátaink!

2022. TAVASZI HÍRLEVÉL



Tanévzárás a Sargy Iskolában
Márciusban lezárult az oktatás Kenyában, a sok lelkes diák pedig
épp vakációzik. Remélhetőleg örömteli lesz számukra ez a pár
szabadnap, mivel igenis sokat tanultak az elmúlt hetekben: a
tanévet záró vizsgákon elért eredményeiknek köszönhetően a
Sargy a 18. helyezést foglalja el jelenleg a régió 128 iskolájának
rangsorában. Gratulálunk minden kisdiáknak és tanáraiknak a
gyümölcsöző munkáért, és sok sikert kívánunk az elkövetkezendő
tanévre!
A járványhelyzet miatt a gyerekek sokáig nem mehettek iskolába,
így felborult az iskolai év rendje, sok vizsgát kell bepótolniuk a
diákoknak, ezért a VIII. osztályosok nemrég írták kisérettségijüket,
eredményeik pedig meghatározzák majd a középiskolai
tanulmányaikat. Sok sikert kívánunk nekik, és reméljük, hogy a
fáradságos munkájuknak méltó gyümölcse lesz majd!



A napi "porridge" (kása)

Támogatóinknak és barátainknak köszönhetően októbertől
sikerült újraindítani a porridge programunkat, melynek
köszönhetően a több, mint 250 Sargy-s diák naponta kaphat egy
tál ételt, tízóraiként. A tanulók otthonról hozott bögrékkel
kezükben állnak katonás sorban a porridge-os üst előtt, és
hálásan fogyasztják adagjukat, hisz sokuk számára ez jelenti az
egyetlen étkezést reggel fél 7-től este 6-ig, míg az iskolában
tartózkodnak. Hálásak vagyunk az összegyűlt adományokért, és
továbbra is arra buzdítjuk minden kedves barátunkat, követőnket,
hogy támogatásával juttasson tízórait a kisdiákok bögréibe
ezentúl is!



Mint azt már előző hírlevelünkben írtuk, 2021 nagyon
eredményes évnek bizonyult: felépült négy új tanterem és két
tanári szoba; bevezetésre került a villanyáram nemcsak az
iskolában, hanem az önkéntes házban is, ugyanakkor felépült két
zuhanyzó, két új WC, illetve egy konyha.

Mindemellett 2021 őszén egy lelkes önkéntescsapat
tartózkodott Rusingán a Hungary Helps Ügynökség jóvoltából,
az önkéntesek két hónapos munkája pedig igencsak
gyümölcsözőnek bizonyult. Az iskola diákjai számára szervezett
bibliatáboron, hétvégi iskolán és interaktív tanórákon túl az
önkéntesek kreativitásukkal és lelkesedésükkel nemcsak a
gyerekeknek, hanem a tanároknak is feledhetetlen tanórákat,
eseményeket szerveztek, a környező falvak özvegyei pedig
meseterápiás találkozásokon vehettek részt a helyi szervezésű
özvegycsoportokon belül.

2021-ben elért fejlesztések



De a csapat tagjai a fizikai munkától sem riadtak vissza. Első
lépésként az iskolakert egy kisebb részében létrehoztunk egy
csepegtetős öntözőrendszert, illetve felástuk a kertet, és
paradicsomot, babot, borsót ültettünk, ezzel támogatva az iskola
konyhájában elkészült ételeknek a minőségi, illetve a mennyiségi
gyarapodását. Ugyanakkor, az iskolakert másik felében a helyiekkel
együtt felépítettünk egy szórófejes öntözőrendszert a már
meglévő növények locsolására, hisz a szárazság miatt nehéznek
bizonyul a kertek fenntartása.



Továbbá létrehoztunk egy sziklakertet, füvesítettük az udvart és
a focipályát, illetve folyamatosan öntöztük az udvart, hogy az
elültetett fűmagok és „Kikuyu grass” palánták megfoganjanak.

A megnövekedett vízszint miatti talajerózió megelőzésére egy
hullámtörő gát építését is kieszközöltük, illetve egyeztettünk egy
lépcsőfeljáró építéséről, mely utóbbi még mindig folyamatban
van.

Elkezdtük az iskolaudvar és a focipálya felépítését: ehhez első
lépésként felbéreltünk egy földgyalut, mely készített egy
földútat/bejárót az iskolához, illetve elegyengette az iskolaudvart
és a focipályát. Ezt követte az út és az iskola parkosítása,
ültettünk 40 fát és 90 díszbokrot, amiket azután rendszeresen
öntöztünk naponta kétszer. A rendszeres öntözési folyamatba
sikerült bekapcsolni az iskola tanulóit is, akik azóta is figyelemmel
gondozzák az elültetett növényeket.



Élménymorzsák az önkéntes
csapat tagjaitól

„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része,
a szárazföld egy darabja... - Ezzel a John Donne prédikációból
származó híres idézettel összhangban önkéntes munkánk Rusinga
szigetén meghaladta a Sargy Iskola határait, és elérte az iskola
körül a felnőtteket is, legyenek szülei vagy csak szomszédai az
iskolába járó gyerekeknek. Különösképpen az özvegyasszonyok
önsegítő csoportjai kerültek figyelmünk előterébe, az iskolához
közeli és néhány távolabbi rusingai településen.  
Mivel az özvegység abban a kultúrában életfogytig tart, e
csoportok tagjai az egyszülős család nehézségeivel kénytelenek
szembenézni. Betegségek sújtják őket (nemegyszer AIDS-ben
elhunyt férjeik fertőzték meg őket), gazdasági válság nehezíti
megélhetésüket, minden nehézség duplán terheli őket. Hogy
megküzdjenek ezekkel, rendszeresen összegyűlnek imádkozni,
életük eseményeit, tapasztalataikat és a megélhetést segítő
ötleteiket megosztani.



Találkozásainknak a mesemondás, történetmesélés terápiás
felhasználása adott keretet, amelyet egy kis drámajátékkal
fűszereztünk. Bemutatkozásunkat követően egy mesét mondtunk
el, aztán arra invitáltuk a közösséget, hogy változó
szereposztásban többször is eljátsszák a mesét. A bátor és
örömteli improvizáció, a szerepjáték segítségünkre voltak abban,
hogy megértsük őket, hiszen közös nyelv híján egy helyi tolmács
közreműködésére szorultunk. A találkozás végén a történetről és
a közös játékról beszélgettünk, és sikerült feleleveníteni a
meseihez hasonló élettapasztalatokat, élményeket. A közös játék,
éneklés, nevetés és imádság olyan bizalmat épített fel, amelyben
lehetségessé vált elmondani és befogadni a legnehezebb
emlékeket, a legrosszabb félelmeket, a legsürgetőbb szükségeket
és a legmerészebb reményeket is.  
A találkozások eredményének tekinthetjük, hogy az
özvegyasszonyok szükségeit is kihangosíthattuk, sőt halló fülekre
is találtak, mert kis csirkefarm vállalkozások létesítése kezdődött
el, melyek hozzájárulhatnak megélhetésükhöz.” - Bálint Ágnes



A Hungary Helps jóvoltából elkezdődött négy új tanterem
felépítése a már meglévő bádogépítmények helyébe, önkéntesünk
jelenleg a helyszínről koordonálja és felügyeli a munkálatokat, illetve
a vízelvezető csatornázásban is segít, hisz a víz nagy károkat tesz
az esős évszakban. Ezen kívül, ugyancsak a Hungary Helps, illetve a
Melinda Cégcsoport támogatásával, nekifoghattunk négy kis,
egyszerű tanári lakás felépítésének is, hisz a 2021-es önkéntes
utunk során nagyon megérintett minket, hogy milyen körülmények
közt élnek a tanárok: egymás mellé helyezett, ablaktalan és
szellőzetlen kis bádoghelyiségekben laknak népes családjukkal, a
földön alszanak, hogy több helyük legyen, amikor pedig főznek, a kis
helyiséget elárasztja a füst.

2022-es tervek



Ugyanakkor öröm számunkra az is, hogy a tavalyi önkéntes
missziónk során elindítottuk az informatikai képzést a tanárok és
diákok körében az adományba vitt laptopok használatával. Az
informatikai képzés ugyanis kötelezővé vált a kenyai tanterv
szerint, ezért Samwel több számítógépet is felvásárolt az iskola
számára, és nagyon örvendett, hogy a gyakorlati tudásból
tudtunk egy kis ízelítőt nyújtani a kinttartózkodásunk alatt.
Jelenleg folyamatban van egy számítógéplabor berendezése,
ahol a diákok gyakorolhatják és fejleszthetik a tőlünk tanult
alapismereteket, hisz eddig csak tankönyvekben láttak
számítógépet, illetve kartonpapírból létrehozott számítógép-
imitációkon gyakorolták a billentyűzetet.



Hungary Helps Ösztöndíjprogram

A Hungary Helps Ösztöndíjprogram jóvoltából hat volt Sargy-s
diák egyetemi tanulmányait sikerül idén támogatnunk. Terveink
közé tartozik, hogy e diákok számára kidolgozzunk egy
mentorporgramot is.



Afrika Expo

Nagyon örvendtünk, hogy március elején résztvehettünk a 10.
Hungary Helps Afrika Expo színvonalas eseményén Budapesten,
mely igazi élményt jelentett számunkra: öröm volt megismerni az
Afrikában tevékenykedő szervezetek széles és színes palettáját,
nagyon érdekes beszélgetéseink voltak e szervezetek
képviselőivel, így bátran elmondhatjuk, hogy sokat tanultunk,
inspirálódtunk. Mi több, különböző panelbeszélgetés keretén belül
lehetőségünk nyílt bemutatni a projektünket, illetve arról is
beszéltünk, hogy hogyan lehet munkánkba bekapcsolódni akár
önkéntesként, akár támogatóként. Nagyon sokat gazdagodtunk
az elmúlt napok során, és reméljük, hogy az Expón elindult
beszélgetések érdemleges partnerkapcsolatokhoz vezetnek majd
a közeljövőben!



Samwel Okomo, a Sargy
alapítójának és igazgatójának

üzenete

"Büszkén zárjuk ezt a félévet, hála nemcsak támogatóinknak, akik
szívükbe fogadták a Sargy Iskolát, illetve annak projektjeit, és
nagylelkűen adakoztak, hanem a tanári karnak is, melynek tagjai
fáradhatatlanul munkálkodtak abban, hogy a gyerekek minél
színvonalasabb oktatásban részesüljenek. Boldogok vagyunk,
hogy idén is sikerült minőségi oktatást biztosítani diákjaink
számára, ezt tükrözi az is, hogy a 18. helyezést értük el a régió
iskolái közt. Reméljük, hogy végzős diákjaink eredményei méltó
megkoronázása lesznek majd fáradságos munkájuknak. Isten
áldása kísérje önöket! Asante sana!"



Hálásan köszönjük támogatóink eddigi hozzájárulását,
kinttartózkodásunk alatt tapasztaltuk, hogy mennyire fontos minden
egyes támogatás, hisz ezekből tudjuk biztosítani a gyerekek napi egy

étkezését és az iskola fenntartását. Havi 15 euróból már egy gyermek
teljes iskoláztatását lehet fedezni, így bíztatjuk minden jószándékú
barátunkat, hogy – Samwel szavaival élve – fogadja továbbra is

szívébe e gyerekek és ez iskola sorsát, és bármekkora adománnyal
bármilyen rendszerességgel járuljon hozzá egy jobb és biztosabb jövő

megteremtéséhez!

blythswood.ro/kenya-hu

facebook.com/brickinkenya

https://www.blythswood.ro/tamogass

