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Budowa porodówki w  Dokpale (Wybrzeże 
Kości Słoniowej). Bywa, że kobieta musi iść do 
porodu na piechotę lub przejechać rowerem 
nawet do 40 km. Budowa porodówki sprawi, 
że okoliczne matki  będą mogły rodzić po 
ludzku (87 944 zł).
Pomoc dla laboratoriów w ośrodkach zdro
wia (Togo). Ośrodki sió str werbistek służą 
po mocą na wielu po lach: po ro dówka, pe dia
tria, do ży wia nie dzieci, szcze pie nia, ope ra cje. 
Dostarczyliśmy im ponad pół tony odczynni
ków (3 541 zł).

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo). Sio
stry werbistki planują re mont sta rego młyna, który posłu
ży prowadzonej przez nie szkole, po bli skiemu szpi ta lowi, 
przed szkolu, gim na zjum oraz oko licy (22 707 zł).

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia 
w Chamilali (Zambia). Wraz z Fun da cją Pro
dia gno stics wyposażyliśmy laboratorium 
medyczne, które będzie służyć ponad 16 
tysiącom pacjentów (7 144 zł).

Budowa olejarni w Ayos (Kamerun). Ta in
we sty cja po zwoli pozyskiwać środki finanso
we dla przychodni zdrowia, szkoły i sie ro ci ń
ca w długim okresie czasu (216 874 zł).

Budowa przychodni w  Mampikony (Madagaskar). 
Ośrodek zdro wia zapewni m.in. dar mową opiekę me
dyczną (w tym le kar stwa i wy roby me dyczne) dla 1300 
naj bied niej szych dzieci z  te renu mi sji w  Mam pi kony 
i są sied nich wio sek (80 857 zł).

Budowa ujęcia wody w  Toamasina (Madagaskar). 
Fundacja sfinansowała od wiert studni na głę bo ko ści 
20 metrów i  in sta la cję pompy elek trycz nej. Czysta 
woda zmniejszy ryzyko zakażenia pasożytami w  re
gionie (10 276 zł).

Remont szkoły w  Mampikony (Madaga
skar). Sfinansowaliśmy remont afrykańskiej 
szkoły, do której uczęszcza 1800 dzieci. Szko
ła groziła zawaleniem (9075 zł).

Budowa szkoły stolarskiej w  Mampikony (Madaga
skar). Pro jekt prze wi duje bu dowę in ter natu, składu 
drewna, su szar ni i dwóch sal do na uki dla 40 uczniów. 
Szkoła wy po saży ab sol wen tów w nie zbędne przy rządy, 
by mo gli za ło żyć wła sne warsztaty (294 843 zł).

Dożywianie sierot w  Mampikony (Madaga
skar)  – przekazaliśmy jednorazową darowiznę 
na zakup żywności dla dzieci (1 887 zł).

Jak pomagamy?
Stale  szukamy  projektów, które dają nadzieję na poprawę zdrowia i warun
ków życia mieszkańców Afryki. Skupiamy się przede wszyst kim na:
u  fi nan so wa niu bu dowy szkół, studni, wo do cią gów, szpi tali, gospodarstw 

i bu dynków słu żą cych spo łecz no ściom lokalnym,
u  wspie ra niu dzia łań wspo ma ga ją cych roz wój go spo dar czy, w tym roz wój 

miejscowej przedsiębiorczości.
Prosimy o rozpowszechnianie informacji o możliwości wsparcia przez Pol
ską Fundację dla Afryki tego typu działań, zwłaszcza wśród wolontariuszy 
i misjonarzy pracujących w Afryce lub na jej rzecz.

Jak działamy?
Polska Fundacja dla Afryki organizuje zbiórki pieniędzy na konkretne 
projekty realizowane przez organizacje działające w Afryce. Zawsze zbieramy 
środki na jeden wybrany cel. Jeżeli zbierzemy więcej środków niż na niego 
potrzeba, nadwyżkę przekazujemy na następną ważną społecznie zbiórkę.
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Pol ska Fun da cja dla Afryki, ul. Kro wo der ska 24/3, 31–142 
Kraków, tel. 12 357 62 00 (w godz. 12.0016.00)
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Projekty zrealizowane w 2015 r. przez Polską Fundację dla Afryki

Budowa studni dla szkoły w Ndele
le (Kamerun). 300 dzieci uczących 
się w tej szkole musiało przechodzić 
przez ruchliwą szosę, by dotrzeć do 
ujęcia czystej wody. Dziś  wypadki, 
w  których ginęły dzieci idące po 
wodę, już są przeszłością (23 000 zł).

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV 
w Essengu (Kamerun). Dzieciom chorych matek trze
ba dostarczać sztuczny pokarm, aby zapobiec zaraże
niu  się maluchów  przez pokarm matki. Sfinansowali
śmy roczny zapas  mleka dla ośrodka (31 819 zł).

ZROBILIŚMY WIELE DOBREGO W AFRYCE W 2015 ROKU. 
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Przekazaliśmy do Afryki w sumie  1 349 158  zł.
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... w Mampikony poświęcono fundamenty przychodni, którą sfi nansowała nasza Fun
dacja. W poświęceniu uczestniczyło 250 sierot, które jadły właśnie obiad w stołówce 
misjonarzy z Bydgoszczy. Kiedy dzieci się dowiedziały, że to ich przychodnia, najpierw 
zaczęły bić brawo. A potem z własnej inicjatywy po prostu wzięły się do pracy.

 Projekty zrealizowane w 2015 r. przez Polską Fundację dla Afryki

Budowa ośrodka zdrowia w Chamilali (Zam
bia). Wsparliśmy budowę ośrodka zdrowia 
w miejscu, gdzie 16 tysięcy ludzi nie miało żad
nej opieki medycznej. Ośrodek działa 24 godzi
ny na dobę i ma oddział położniczy, ratunkowy, 
poradnię oraz karetkę (105 024 zł).

Projekt rolniczy w Nganke (Kamerun). Dzięki 
naszym darczyńcom powstało go spo dar stwo 
(hoduje rośliny oleiste i  przyprawy). Cały do
chód z  niego bę dzie prze zna czony na opła ce
nie cze snego, stan cji i wy ży wie nia dla ubogich 
studentów (14 946 zł).

Szkoła w Yamfo (Ghana). Ufundowaliśmy me
ble dla szkoły prowadzonej przez siostry nazare
tanki. 64 uczniów korzysta z naszego wyposaże
nia (19 800 zł).

Budowa kuchni dla chorych w ośrodku zdro
wia w  Rushaki (Rwanda). Sio stry Świę tej Ro
dziny pro wa dzą tu przychodnię dla po nad 20 
ty sięcy osób. Wybudowana kuchnia posłuży pa
cjentom i ich rodzinom (33 483 zł).

Budowa 35 studni w  Mampikony (Madaga
skar).  Dzięki  darczyńcom Fundacji powsta
ją źródła czystej, bezpiecznej wody dla ponad 
50  tysięcy osób. W rejonie, gdzie prawie 100% 
ludzi ma pasożyty, dostęp do nich to sprawa ży
cia lub śmierci (278 948 zł).

Dzieci w szkole w Tsimijaly (Madagaskar). 
Szkołę ufundowali darczyńcy Polskiej 
Fundacji dla Afryki.

Leki i odczynniki dla chorych na AIDS w Es
sengu (Kamerun). Ufundowaliśmy leki i  od
czynniki do laboratorium dla ośrodka, który 
ma pod opieką prawie 200 chorych (12 762 zł).

Ratunek dla sierocińca w Nakuru (Kenia). Mał
żeństwo Wangui prowadzi niezwykły sierociniec. 
Biorą pod opiekę dzieci ciężko chore lub wyklu
czone społecznie. Przekazaliśmy środki na budo
wę zakładu produkcji jogurtu, który pozwoli na 
utrzymanie sierot (8 508 zł).

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun). 
Misjonarze marianie prowadzą kilkanaście 
szkół i przedszkoli. Ich najnowszym pomysłem 
na zmniejszenie biedy w regionie jest hodowla 
ryb (31 000 zł).

Szkoły w  Mampikony (Madagaskar). Budują 
się już 3 szkoły sfi nansowane przez darczyńców 
Polskiej Fundacji dla Afryki. 250 dzieci będzie 
miało dobre warunki do nauki (46 241 zł).

Na pierwszej stronie naszego sprawozdania
publikujemy zdjęcia z ostatnich dni 2015 roku na Madagaskarze...

Leki dla apteki w Lome (Togo).  Sio stry ze Zgro
ma dze nia Mi syj nego Słu żeb nic Du cha Świę tego 
prowadzą ośrodek zdrowia, przyjmujący mie
sięcznie około tysiąca pacjentów. Sfi nansowali
śmy zakup niezbędnych leków dla apteki przy tej 
przychodni (8 481 zł).
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50  tysięcy osób. W rejonie, gdzie prawie 100% 
ludzi ma pasożyty, dostęp do nich to sprawa ży
cia lub śmierci (278 948 zł).

Dzieci w szkole w Tsimijaly (Madagaskar). 
Szkołę ufundowali darczyńcy Polskiej 
Fundacji dla Afryki.

Leki i odczynniki dla chorych na AIDS w Es
sengu (Kamerun). Ufundowaliśmy leki i  od
czynniki do laboratorium dla ośrodka, który 
ma pod opieką prawie 200 chorych (12 762 zł).

Ratunek dla sierocińca w Nakuru (Kenia). Mał
żeństwo Wangui prowadzi niezwykły sierociniec. 
Biorą pod opiekę dzieci ciężko chore lub wyklu
czone społecznie. Przekazaliśmy środki na budo
wę zakładu produkcji jogurtu, który pozwoli na 
utrzymanie sierot (8 508 zł).

Budowa stawów rybnych w Atoku (Kamerun). 
Misjonarze marianie prowadzą kilkanaście 
szkół i przedszkoli. Ich najnowszym pomysłem 
na zmniejszenie biedy w regionie jest hodowla 
ryb (31 000 zł).

Szkoły w  Mampikony (Madagaskar). Budują 
się już 3 szkoły sfi nansowane przez darczyńców 
Polskiej Fundacji dla Afryki. 250 dzieci będzie 
miało dobre warunki do nauki (46 241 zł).

Na pierwszej stronie naszego sprawozdania
publikujemy zdjęcia z ostatnich dni 2015 roku na Madagaskarze...

Leki dla apteki w Lome (Togo).  Sio stry ze Zgro
ma dze nia Mi syj nego Słu żeb nic Du cha Świę tego 
prowadzą ośrodek zdrowia, przyjmujący mie
sięcznie około tysiąca pacjentów. Sfi nansowali
śmy zakup niezbędnych leków dla apteki przy tej 
przychodni (8 481 zł).
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... w Mampikony poświęcono fundamenty przychodni, którą sfi nansowała nasza Fun
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 Projekty zrealizowane w 2015 r. przez Polską Fundację dla Afryki
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ludzi ma pasożyty, dostęp do nich to sprawa ży
cia lub śmierci (278 948 zł).

Dzieci w szkole w Tsimijaly (Madagaskar). 
Szkołę ufundowali darczyńcy Polskiej 
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Budowa porodówki w  Dokpale (Wybrzeże 
Kości Słoniowej). Bywa, że kobieta musi iść do 
porodu na piechotę lub przejechać rowerem 
nawet do 40 km. Budowa porodówki sprawi, 
że okoliczne matki  będą mogły rodzić po 
ludzku (87 944 zł).
Pomoc dla laboratoriów w ośrodkach zdro
wia (Togo). Ośrodki sió str werbistek służą 
po mocą na wielu po lach: po ro dówka, pe dia
tria, do ży wia nie dzieci, szcze pie nia, ope ra cje. 
Dostarczyliśmy im ponad pół tony odczynni
ków (3 541 zł).

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo). Sio
stry werbistki planują re mont sta rego młyna, który posłu
ży prowadzonej przez nie szkole, po bli skiemu szpi ta lowi, 
przed szkolu, gim na zjum oraz oko licy (22 707 zł).

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia 
w Chamilali (Zambia). Wraz z Fun da cją Pro
dia gno stics wyposażyliśmy laboratorium 
medyczne, które będzie służyć ponad 16 
tysiącom pacjentów (7 144 zł).

Budowa olejarni w Ayos (Kamerun). Ta in
we sty cja po zwoli pozyskiwać środki finanso
we dla przychodni zdrowia, szkoły i sie ro ci ń
ca w długim okresie czasu (216 874 zł).

Budowa przychodni w  Mampikony (Madagaskar). 
Ośrodek zdro wia zapewni m.in. dar mową opiekę me
dyczną (w tym le kar stwa i wy roby me dyczne) dla 1300 
naj bied niej szych dzieci z  te renu mi sji w  Mam pi kony 
i są sied nich wio sek (80 857 zł).

Budowa ujęcia wody w  Toamasina (Madagaskar). 
Fundacja sfinansowała od wiert studni na głę bo ko ści 
20 metrów i  in sta la cję pompy elek trycz nej. Czysta 
woda zmniejszy ryzyko zakażenia pasożytami w  re
gionie (10 276 zł).

Remont szkoły w  Mampikony (Madaga
skar). Sfinansowaliśmy remont afrykańskiej 
szkoły, do której uczęszcza 1800 dzieci. Szko
ła groziła zawaleniem (9075 zł).

Budowa szkoły stolarskiej w  Mampikony (Madaga
skar). Pro jekt prze wi duje bu dowę in ter natu, składu 
drewna, su szar ni i dwóch sal do na uki dla 40 uczniów. 
Szkoła wy po saży ab sol wen tów w nie zbędne przy rządy, 
by mo gli za ło żyć wła sne warsztaty (294 843 zł).

Dożywianie sierot w  Mampikony (Madaga
skar)  – przekazaliśmy jednorazową darowiznę 
na zakup żywności dla dzieci (1 887 zł).

Jak pomagamy?
Stale  szukamy  projektów, które dają nadzieję na poprawę zdrowia i warun
ków życia mieszkańców Afryki. Skupiamy się przede wszyst kim na:
u  fi nan so wa niu bu dowy szkół, studni, wo do cią gów, szpi tali, gospodarstw 

i bu dynków słu żą cych spo łecz no ściom lokalnym,
u  wspie ra niu dzia łań wspo ma ga ją cych roz wój go spo dar czy, w tym roz wój 

miejscowej przedsiębiorczości.
Prosimy o rozpowszechnianie informacji o możliwości wsparcia przez Pol
ską Fundację dla Afryki tego typu działań, zwłaszcza wśród wolontariuszy 
i misjonarzy pracujących w Afryce lub na jej rzecz.

Jak działamy?
Polska Fundacja dla Afryki organizuje zbiórki pieniędzy na konkretne 
projekty realizowane przez organizacje działające w Afryce. Zawsze zbieramy 
środki na jeden wybrany cel. Jeżeli zbierzemy więcej środków niż na niego 
potrzeba, nadwyżkę przekazujemy na następną ważną społecznie zbiórkę.

DZIĘKUJEMY!

Pol ska Fun da cja dla Afryki, ul. Kro wo der ska 24/3, 31–142 
Kraków, tel. 12 357 62 00 (w godz. 12.0016.00)
fundacja@pomocafryce.pl, KRS: 0000415325, NIP: 6762454487
Bank Pe kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

Projekty zrealizowane w 2015 r. przez Polską Fundację dla Afryki

Budowa studni dla szkoły w Ndele
le (Kamerun). 300 dzieci uczących 
się w tej szkole musiało przechodzić 
przez ruchliwą szosę, by dotrzeć do 
ujęcia czystej wody. Dziś  wypadki, 
w  których ginęły dzieci idące po 
wodę, już są przeszłością (23 000 zł).

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV 
w Essengu (Kamerun). Dzieciom chorych matek trze
ba dostarczać sztuczny pokarm, aby zapobiec zaraże
niu  się maluchów  przez pokarm matki. Sfinansowali
śmy roczny zapas  mleka dla ośrodka (31 819 zł).

ZROBILIŚMY WIELE DOBREGO W AFRYCE W 2015 ROKU. 
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Przekazaliśmy do Afryki w sumie  1 349 158  zł.
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przed szkolu, gim na zjum oraz oko licy (22 707 zł).
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T A K  B U D U J E M Y

TAK BUDUJEMY

AFRYKĘ!
S P R A W O Z D A N I E  Z A  R O K  2 0 1 5

Budowa porodówki w  Dokpale (Wybrzeże 
Kości Słoniowej). Bywa, że kobieta musi iść do 
porodu na piechotę lub przejechać rowerem 
nawet do 40 km. Budowa porodówki sprawi, 
że okoliczne matki  będą mogły rodzić po 
ludzku (87 944 zł).
Pomoc dla laboratoriów w ośrodkach zdro
wia (Togo). Ośrodki sió str werbistek służą 
po mocą na wielu po lach: po ro dówka, pe dia
tria, do ży wia nie dzieci, szcze pie nia, ope ra cje. 
Dostarczyliśmy im ponad pół tony odczynni
ków (3 541 zł).

Remont i uruchomienie młyna w Helocie (Togo). Sio
stry werbistki planują re mont sta rego młyna, który posłu
ży prowadzonej przez nie szkole, po bli skiemu szpi ta lowi, 
przed szkolu, gim na zjum oraz oko licy (22 707 zł).

Sprzęt laboratoryjny dla ośrodka zdrowia 
w Chamilali (Zambia). Wraz z Fun da cją Pro
dia gno stics wyposażyliśmy laboratorium 
medyczne, które będzie służyć ponad 16 
tysiącom pacjentów (7 144 zł).

Budowa olejarni w Ayos (Kamerun). Ta in
we sty cja po zwoli pozyskiwać środki finanso
we dla przychodni zdrowia, szkoły i sie ro ci ń
ca w długim okresie czasu (216 874 zł).

Budowa przychodni w  Mampikony (Madagaskar). 
Ośrodek zdro wia zapewni m.in. dar mową opiekę me
dyczną (w tym le kar stwa i wy roby me dyczne) dla 1300 
naj bied niej szych dzieci z  te renu mi sji w  Mam pi kony 
i są sied nich wio sek (80 857 zł).

Budowa ujęcia wody w  Toamasina (Madagaskar). 
Fundacja sfinansowała od wiert studni na głę bo ko ści 
20 metrów i  in sta la cję pompy elek trycz nej. Czysta 
woda zmniejszy ryzyko zakażenia pasożytami w  re
gionie (10 276 zł).

Remont szkoły w  Mampikony (Madaga
skar). Sfinansowaliśmy remont afrykańskiej 
szkoły, do której uczęszcza 1800 dzieci. Szko
ła groziła zawaleniem (9075 zł).

Budowa szkoły stolarskiej w  Mampikony (Madaga
skar). Pro jekt prze wi duje bu dowę in ter natu, składu 
drewna, su szar ni i dwóch sal do na uki dla 40 uczniów. 
Szkoła wy po saży ab sol wen tów w nie zbędne przy rządy, 
by mo gli za ło żyć wła sne warsztaty (294 843 zł).

Dożywianie sierot w  Mampikony (Madaga
skar)  – przekazaliśmy jednorazową darowiznę 
na zakup żywności dla dzieci (1 887 zł).

Jak pomagamy?
Stale  szukamy  projektów, które dają nadzieję na poprawę zdrowia i warun
ków życia mieszkańców Afryki. Skupiamy się przede wszyst kim na:
u  fi nan so wa niu bu dowy szkół, studni, wo do cią gów, szpi tali, gospodarstw 

i bu dynków słu żą cych spo łecz no ściom lokalnym,
u  wspie ra niu dzia łań wspo ma ga ją cych roz wój go spo dar czy, w tym roz wój 

miejscowej przedsiębiorczości.
Prosimy o rozpowszechnianie informacji o możliwości wsparcia przez Pol
ską Fundację dla Afryki tego typu działań, zwłaszcza wśród wolontariuszy 
i misjonarzy pracujących w Afryce lub na jej rzecz.

Jak działamy?
Polska Fundacja dla Afryki organizuje zbiórki pieniędzy na konkretne 
projekty realizowane przez organizacje działające w Afryce. Zawsze zbieramy 
środki na jeden wybrany cel. Jeżeli zbierzemy więcej środków niż na niego 
potrzeba, nadwyżkę przekazujemy na następną ważną społecznie zbiórkę.

DZIĘKUJEMY!

Pol ska Fun da cja dla Afryki, ul. Kro wo der ska 24/3, 31–142 
Kraków, tel. 12 357 62 00 (w godz. 12.0016.00)
fundacja@pomocafryce.pl, KRS: 0000415325, NIP: 6762454487
Bank Pe kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

Projekty zrealizowane w 2015 r. przez Polską Fundację dla Afryki

Budowa studni dla szkoły w Ndele
le (Kamerun). 300 dzieci uczących 
się w tej szkole musiało przechodzić 
przez ruchliwą szosę, by dotrzeć do 
ujęcia czystej wody. Dziś  wypadki, 
w  których ginęły dzieci idące po 
wodę, już są przeszłością (23 000 zł).

Mleko dla dzieci matek zarażonych wirusem HIV 
w Essengu (Kamerun). Dzieciom chorych matek trze
ba dostarczać sztuczny pokarm, aby zapobiec zaraże
niu  się maluchów  przez pokarm matki. Sfinansowali
śmy roczny zapas  mleka dla ośrodka (31 819 zł).
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