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INTRODUCERE
Centrul de Educație Sargy (Școala Sargy)

de pe insula Rusinga din Kenya oferă

educație de calitate la peste 200 de

copii defavorizați înscriși în clasele

elementare .

Asociația Blythswood este în parteneriat

cu Centrul Sargy din 2010 . În tot acest

timp am oferit asistență financiară

pentru construcția unei școli  și a unei

case pentru cazarea voluntarilor .

În prezent contribuim la acoperirea

cheltuielilor lunare de funcționare ale

școlii .

De asemenea , organizăm vizite în Kenya

pentru donatori și voluntari pentru a

identifica oportunități viitoare de

slujire ; cumpărăm animale domestice

pentru văduvele din comunitate ; donăm

plase de țânțari familiilor defavorizate  în

vederea prevenirii malariei . Totodată

oferim sprijin financiar pentru acoperirea

taxelor de liceu pentru o parte din tinerii

care termină cu rezultate bune studiile

elementare la școala Sargy .

Numele proiectului „Am o cărămidă în

Kenya” a apărut atunci când un student

din Cluj-Napoca , Balázs Halmen , a lucrat

ca voluntar la Sargy timp de 3 luni , fiind

primul European în acea comunitate . 

Când s-a întors acasă , a cerut ajutorul

Asociației Blythswood și , împreună , am

organizat deplasarea primului grup de

voluntari pentru construirea noii școli .

Campania de strângere de fonduri a fost

promovată astfel încât donatorul să

poată cumpăra una sau mai multe

cărămizi pentru școală și astfel să poată

spune simbolic „Am o cărămidă în Kenya

(I have a Brick in Kenya)”.

În ultimii trei ani Asociația

Blythswood a continuat să sprijine în

mod activ  atât școala cât și

comunitatea locală .

Suntem extrem de mândri că , în ciuda

circumstanțelor dificile , școala are

performanțe remarcabile .

Conform rezultatelor evaluării anuale

recente , școala ocupă primul loc din

cele 28 de școli de pe insula Rusinga ,

respectiv locul cinci din cele 121 de

școli din regiune .

Primele trei generații au terminat

clasa a VIII-a cu rezultate foarte bune .
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Din donațiile colectate în România și cu sprijinul
organizației Blythswood Care din Scoția , în ultimii trei
ani am realizat următoarele :

Am  construit  a  cincea  sală  de  clasă
și  alte  patru  clase  au  fost  complet
renovate.
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Ca  parte  a  unui  program
de  prevenire  a  malariei,
am  donat  plase  de
țânțari  tuturor  elevilor
din  școala  Sargy.

Am  cumpărat  manuale
și  rechizite  școlare
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Cu  ajutorul  unor  oameni
de  afaceri  din  România, 
am  reușit  să  acoperim  taxa
de  școlarizare  la  liceu  și
continuarea  studiilor  pentru
zece  copii, respectiv  am
acoperit  taxele  de  școlarizare
pentru  un  student.
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Am  sprijinit  văduve  și
familii  nevoiașe  oferindu-

le  animale  domestice
astfel  încât  să  se  poată
autosusține. Aproape  30
de  capre  și  30  de  vaci  au
fost  donate  în
comunitatea  locală.
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Văduva din imagine a primit o capră iar în prezent deține 10
capre dintre care unele au fost vândute pentru a acoperi costurile

de școlarizare ale copilului .



AJUTOR  DE  URGENȚĂ
COVID
Ca urmare a problemelor cauzate de virus , foamea

a devenit o realitate zilnică în Rusinga . În luna mai ,

am reușit să distribuim peste patru tone de cereale .

I  HAVE  A  BRICK  IN
KENYA

2018  - 2020



Pentru proiectele descrise mai sus , am trimis aproape

40 .000 € în Kenya în ultimii trei ani , din care peste

10 .000 € au contribuit la funcționarea școlii .

Pe  lângă  rezultatele
încurajatoare, din  păcate,

ne  confruntăm  și  cu
încercări  foarte  grele:
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În martie 2020 , o furtună a afectat grav o mare parte din sălile

de clasă temporare din tablă , făcând imposibilă funcționarea

școlii . Mai multe clase au studiat în aer liber până când ducația

a fost suspendată în Kenya din cauza epidemiei de coronavirus ,

deocamdată până în ianuarie 2021 .



În cursul anului 2020 , nivelul lacului Victoria a 

crescut fără precedent , inundând foarte multe terenuri

și gospodării în întreaga regiune . A fost în pericol

infrastructura școlii construite . Pentru a preveni

eventualele daune am construit un zid de gabioane cu

sprijinul Blythswood Care .
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Din păcate , avem și o veste tristă .

Lilian , soția lui Samwel Okomo ,

prietenul nostru care este fondatorul

și directorul școlii , ne-a părăsit după

o lungă boală .

Lilian fost un membru extrem de

activ al comunității locale și a

susținut cu dragoste maternă

voluntarii din România .

Și pe acesastă cale vă mulțumim din

nou pentru sprijinul generos pentru

radioterapie și mai apoi pentru

îngrijirea paliativă .



PLANURI ,
OBIECTIVE
Niciodată nu a fost atât de oportun să construim cele șase săli de

clasă noi care fac parte din viziunea inițială . Astfel vom putea oferi

condiții decente și umane acestor copii când va reîncepe școala în

ianuarie . Și acești copii merită o șansă .

Am pregătit fundația pentru cele șase săli de clasă și avem

perspective reale să reușim să finalizăm trei clase până în ianuarie

2021 .
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De asemenea , intenționăm să continuăm sprijinul regulat al

școlii , pentru că actuala criză face ca acesta să fie din nou

extrem de necesar .

Costurile de școlarizare ale unui copil  sunt de aprox . 15 euro pe 

lună , acestea includ salariile personalului , rechizite , uniforme și

încălțăminte o dată pe an , achiziția formularelor pentru examene

precum și o masa caldă pe zi .

Căutăm sponsori pentru acoperirea acestor costuri . Dorim să facem

acest lucru într-o formă simplificată , sponsorul primind 2 rapoarte

despre școală în fiecare an .

Donațiile ajung în totalitate în Kenya și susțin funcționarea școlii !
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Dacă doriți să contribuiți lunar sau periodic la proiectul ”I Have a

Brick in Kenya”, ne puteți contacta la :

Balázs Csiszér : balazs .csiszer@blythswood .org , +40721237945

Balázs Halmen : balazshalmen@gmail .com , +40722183435



„Privind în urmă , la ultimii trei ani , pot spune că am avut de-a face

cu o mulțime de dificultăți , dar în același timp trebuie să fim

recunoscători pentru nenumărate lucruri .

În numele meu și al echipei care lucrează la școală , promit că vom face

tot posibilul ca cei peste 200 de copii , care studiază în Sargy , să

primească cea mai bună educație și atenție posibilă . În ciuda

provocărilor , suntem hotărâți să ducem mai departe și să dezvoltăm în

mod consecvent această activitate vitală pentru mica noastră

comunitate .

În același timp , nu pot mulțumi suficient de mult prietenilor și

susținătorilor noștri din România pentru cei 10 ani de loialitate și

dragoste . Cu ajutorul dumneavoastră , am credința că și copiii noștri și

întreaga noastră comunitate vor avea șansa unei vieți mai bune ."

MESAJ  DE  LA  DIRECTORUL  ȘCOLII
SARGY,

SAMWEL  OKOMO:
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