
Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family 
w  Nkawkaw (Ghana). Zakupiono: aparaty 
USG, KTG, ssaki elektryczne, wózki trans-
portowe dla pacjentów oraz stojaki na kro-
plówki i parawany (9 799, 72 zł).

Budowa szkoły w Kiruddu (Uganda). Polscy 
misjonarze zastali zbitą z desek szopę, służącą 
za szkołę. Uczyły się w niej dwie klasy. Powstał 
pomysł nowej szkoły, z trzema murowanymi 
budynkami. Dzięki naszej Fundacji sfinanso-
wano drugi z budynków (60 000,00 zł).
Toalety dla szkoły w  Subukii (Kenia). Od 
stycznia 2016 dzieci rozpoczęły naukę w pierw-
szej klasie nowej szkoły. Ukończono budowę 
dwóch klas przedszkolnych. Nasza Fundacja 
sfinansowała budynek toalet (13 950,00 zł).

T a k  b u d u j e m y

CZY MOGLIŚMY 

aFRYCE ZESŁaĆ 

DESZCZ?

Afrykę!
s P R a W O Z d a N I e  Z a  R O k  2 0 1 6

Są dzieci, Są ludzie, jeSt nadzieja!
W 2016 r. przekazaliśmy do afryki 1 174 640,29  zł. 

co dalej?
Intensywnie szukamy konstruktywnych i potrzebnych projektów w Afryce 
na rok 2017. Celem naszej Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afry-
ki oraz poprawa warunków ich życia. Skupiamy się przede wszystkim na: 
u  finansowaniu budowy szkół, studni, wodociągów, szpitali, gospodarstw 

rolnych i innych projektów, służących społecznościom lokalnym,
u  wspieraniu rozwoju miejscowej przedsiębiorczości,
u  finansowaniu edukacji i inicjatyw, zwiększających dostęp do szkolnictwa.
Chcemy głównie wspierać projekty, które pozwolą usamodzielnić żywnościo-
wo lub finansowo misje i inne instytucje, działające w Afryce. Prosimy o rozpo-
wszechnianie informacji, zwłaszcza wśród wolontariuszy lub misjonarzy.

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

D z i ę k u j e m y !
Pol ska Fun da cja dla Afryki, ul. Kro wo der ska 24/3, 31–142 
Kraków, tel. 12 357 65 26, 12 357 62 00 (w godz. 8.00-16.00)
fundacja@pomocafryce.pl, KRS: 0000415325, NIP: 6762454487
Bank Pe kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

Nie, ale wybudo-

waliśmy 27 studni. 

i szkoły, przychod-

nie, przedszkole, 

sierociniec…

Naprawa kuchni w więzieniu w Bafoussam 
(Kamerun). Polskie pallotynki pomagają 
niemal tysiącu więźniów – duchowo, socjal-
nie i  medycznie. Dzięki naszemu wsparciu 
przeprowadziły remont kuchni (13 140,00 zł).

Dofinansowanie książek dla ośrodka w Bouar 
(Republika Środkowoafrykańska). Z  po-
mocy skorzystało 100 podopiecznych. Zaku-
piono książki do nauki, gry i pomoce eduka-
cyjne a  także materiały do nauki krawiectwa  
(6 456,00 zł).
Odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób 
na Madagaskarze. Choroby pasożytnicze to 
spory problem zdrowotny. Główną przyczyną 
są brak czystej wody i złe warunki sanitarne. 
W  czasie akcji odrobaczania wykonano rów-
nież nieodpłatnie 200 badań (25 824,00 zł). www.pomocafryce.pl

projekty zrealizowane w 2016 r.:



projekty zrealizowane w 2016 r. przez polską fundację dla afryki:

Rozbudowa ośrodka zdrowia w  Bassar 
(Togo). W ośrodku, pomagającym 300 cho-
rym miesięcznie, brakowało wszystkiego. 
Teraz przychodnia spełnia wysokie standar-
dy. Pomaga ciężarnym, wykonuje szczepie-
nia, oferuje dożywianie (16 000 euro).

Leczenie i  edukacja Johna  (Togo). Dzięki 
misjonarkom służebniczkom chłopiec został 
uratowany. Odnaleziony w wieku 7 lat. Miał 
anemię, pasożyty i  wszelkie oznaki choroby 
głodowej. Ważył 8 kg. Dziś chłopiec wraca do 
zdrowia i jest pod dobrą opieką (750 euro).

Gabinet lekarski  (Togo). W  Sokode  w  ze-
spole szkół katolickich uczy się prawie ty-
siąc uczniów różnych wyznań. Działa tam 
gimnazjum, liceum i  technikum. Brakowało 
przyszkolnego gabinetu lekarskiego. Gabinet 
już jest i służy uczniom, zwłaszcza w nagłych 
przypadkach (23 000 zł).

Zakup maszyn do młyna w Mandamie (Ka-
merun). Trójmaszynowy nie tylko ułatwia 
życie mieszkańców wioski, ale i pozwolił na 
usamodzielnienie lokalnej misji katolickiej. 
Jest wsparciem dla misyjnego internatu dla 
dziewcząt i przedszkola (9800 euro).

Budowa przedszkola w  Maganzo Ushi-
rombo (Tanzania). Budowa przedszkola dla 
80 dzieci obejmuje: budynku z  dwoma od-
działami, pokojem nauczycielskim, biurem 
i magazynem, oddzielną toaletą oraz zaopa-
trzenie w  wodę i  zakup dwóch zbiorników 
(39150 zł).

Budowa 27 studni w Mampikony (Madaga-
skar). Brudna woda zabija Afrykę: jest wylę-
garnią pasożytów, powoduje choroby, które 
często kończą się śmiercią. Zbiorniki wodne 
służą jednocześnie do kąpieli, prania, mycia 
naczyń i zwierząt. Nowe studnie dają czystą 
wodą i ratują życie (59 497 euro).

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Repu-
blika Środkowoafrykańska). W tym zrujno-
wanym przez wojnę kraju  zaledwie 40 proc. 
dzieci kończy podstawówkę. Polscy misjona-
rze postanowili wyremontować podstawówkę 
w Mbaibere, służącą trzystu dzieciakom oraz 
zbudować budynek dla zerówki (57 500 zł).

Budowa domu dziecka w Mampikony (Ma-
dagaskar). Dzięki wsparciu Fundacji już bu-
duje się piętrowa placówka dla pięćdziesięciu 
sierot. Na Madagaskarze ich sytuacja jest dra-
matyczna. Umierający rodzic pozostawia bez 
opieki dzieci, które wegetują w chatach ze sło-
my (283 000 zł).

Nakarmić niewidome dzieci w  Siloe  (RPA). 
W centrum edukacji dla niewidomych mieszka 
około 800 osób. Aby zapewnić bezpieczeństwo 
żywnościowe, należało rozbudować misyjną 
farmę: hodowlę krów, kóz, kur, uprawę warzyw 
i  stworzyć mleczarnię oraz piekarnię. Sprzedaż 
nadwyżek żywności finansuje ośrodek (57 500 zł).

Centrum dla opuszczonych dzieci w Bukan-
ga (Tanzania). Ośrodek pomieści 72  dzieci. 
Centrum Samarytańskie będzie obejmować 
ośrodek zdrowia i pokoje dla chorych, klasy 
dla dzieci, pokoje sypialne, kuchnię, jadal-
nię, magazyn na żywność, pralnię i szwalnię 
(38 250 euro).

Zakup środka transportu dla centrum 
zdrowia w  Rushakach (Rwanda). W  cen-
trum na 50 łóżek działa porodówka, la-
boratorium oraz ośrodek małej chirurgii. 
Ośrodek wykonuje szczepienia. Prowadzi 
dożywianie dzieci. Potrzebny był środek do 
transportu leków i materiałów (7450 euro).

Wyposażenie przychodni w  Mampikony 
(Madagaskar). Wyposażyliśmy ośrodek 
zdrowia w sprzęt diagnostyczny, odczynniki 
laboratoryjne i materiały medyczne. Pozwo-
li to na diagnostykę wielu chorób tropikal-
nych (4656,7 euro).

Remont szkoły w  Ankazoabo (Madaga-
skar). Budynek, w  którym uczy się 240 
dzieci, był w  złym stanie. Ma 20 lat i  jest 
zbudowany z  ziemi – jego ściany groziły 
zawaleniem i  wymagały reperacji. Remont 
objął też m.in. naprawę drzwi i okien oraz 
malowanie (5300 euro).

Aparat do elektroforezy krwi dla przy-
chodni w  Lome (Togo). W  stolicy Togo 
funkcjonuje przychodnia, przyjmująca oko-
ło 1500 chorych miesięcznie. Działa w nim 
skromne laboratorium i wspólna dziennego 
pobytu dla chorych. Aparat służy do wykry-
wania anemii (19 000 zł).

Hodowla drobiu dla sierocińca w  Jaunde 
(Kamerun).  W placówce przebywa trzydzie-
ścioro dzieci i  młodzieży. Większość dzieci 
została osierocona w wyniku epidemii AIDS. 
Projekt obejmuje produkcję drobiu na rynek 
lokalny oraz własne potrzeby żywieniowe sie-
rocińca (1600 euro).

projekty zrealizowane w 2016 r. przez polską fundację dla afryki:

Rozbudowa ośrodka zdrowia w  Bassar 
(Togo). W ośrodku, pomagającym 300 cho-
rym miesięcznie, brakowało wszystkiego. 
Teraz przychodnia spełnia wysokie standar-
dy. Pomaga ciężarnym, wykonuje szczepie-
nia, oferuje dożywianie (71 672,40 zł).

Leczenie i  edukacja Johna  (Togo). Dzięki 
misjonarkom służebniczkom chłopiec został 
uratowany. Odnaleziony w wieku 7 lat. Miał 
anemię, pasożyty i  wszelkie oznaki choroby 
głodowej. Ważył 8 kg. Dziś chłopiec wraca do 
zdrowia i jest pod dobrą opieką (3 202,88 zł).

Gabinet lekarski  (Togo). W  Sokode  w  ze-
spole szkół katolickich uczy się prawie ty-
siąc uczniów różnych wyznań. Działa tam 
gimnazjum, liceum i  technikum. Brakowało 
przyszkolnego gabinetu lekarskiego. Gabinet 
już jest i służy uczniom, zwłaszcza w nagłych 
przypadkach (23 000,00 zł).

Zakup maszyn do młyna w  Mandamie 
(Kamerun). Trójmaszynowy młyn nie tylko 
ułatwia życie mieszkańców wioski, ale i po-
zwolił na usamodzielnienie lokalnej misji 
katolickiej. Jest wsparciem dla misyjnego in-
ternatu i przedszkola (42 686,84 zł).

Budowa przedszkola w  Maganzo Ushi-
rombo (Tanzania). Projekt przedszkola dla 
80 dzieci obejmuje budowę budynku z dwo-
ma oddziałami, pokojem nauczycielskim, 
biurem i magazynem, oddzielną toaletą oraz 
zaopatrzenie w wodę i zakup dwóch zbiorni-
ków (39 150,00 zł).

Budowa 27 studni w Mampikony (Madaga-
skar). Brudna woda zabija Afrykę: jest wylę-
garnią pasożytów, powoduje choroby, które 
często kończą się śmiercią. Zbiorniki wodne 
służą jednocześnie do kąpieli, prania, mycia 
naczyń i zwierząt. Nowe studnie dają czystą 
wodę i ratują życie (260 454,06 zł).

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Repu-
blika Środkowoafrykańska). W tym zrujno-
wanym przez wojnę kraju  zaledwie 40 proc. 
dzieci kończy podstawówkę. Polscy misjona-
rze postanowili wyremontować podstawówkę 
w Mbaibere, służącą trzystu dzieciakom oraz 
zbudować budynek dla zerówki (57 500,00 zł).

Budowa domu dziecka w Mampikony (Ma-
dagaskar). Dzięki wsparciu Fundacji już bu-
duje się piętrowa placówka dla pięćdziesięciu 
sierot. Na Madagaskarze ich sytuacja jest dra-
matyczna. Umierający rodzic pozostawia bez 
opieki dzieci, które wegetują w chatach ze sło-
my (292 525,43 zł).

Nakarmić niewidome dzieci w  Siloe  (RPA). 
W centrum edukacji dla niewidomych mieszka 
800 osób. Aby zapewnić bezpieczeństwo żywno-
ściowe, należało rozbudować misyjną farmę: ho-
dowlę krów, kóz, kur, uprawę warzyw i stworzyć 
mleczarnię oraz piekarnię. Sprzedaż nadwyżek 
żywności finansuje ośrodek (57 213,00 zł).

Centrum dla opuszczonych dzieci w Bukan-
ga (Tanzania). Ośrodek pomieści 72  dzieci. 
Centrum Samarytańskie będzie obejmować 
ośrodek zdrowia i pokoje dla chorych, klasy 
dla dzieci, pokoje sypialne, kuchnię, jadal-
nię, magazyn na żywność, pralnię i szwalnię 
(168 785,77 zł).

Zakup środka transportu dla centrum 
zdrowia w  Rushakach (Rwanda). W  cen-
trum na 50 łóżek działa porodówka, la-
boratorium oraz ośrodek małej chirurgii. 
Ośrodek wykonuje szczepienia. Prowadzi 
dożywianie dzieci. Potrzebny był środek do 
transportu leków i materiałów (32 057,35 zł).

Wyposażenie przychodni w  Mampikony 
(Madagaskar). Wyposażyliśmy ośrodek 
zdrowia w sprzęt diagnostyczny, odczynniki 
laboratoryjne i materiały medyczne. Pozwo-
li to na diagnostykę wielu chorób tropikal-
nych (20 042,44 zł).

Remont szkoły w  Ankazoabo (Madaga-
skar). Budynek, w którym uczy się 240 dzie-
ci, był w złym stanie. Ma 20 lat i jest zbudo-
wany z  gliny – jego ściany groziły zawale-
niem i  wymagały reperacji. Remont objął 
też m.in. naprawę drzwi i okien oraz malo-
wanie (22 811,20 zł).

Aparat do elektroforezy krwi dla przy-
chodni w  Lome (Togo). W  stolicy Togo 
funkcjonuje przychodnia, przyjmująca oko-
ło 1500 chorych miesięcznie. Działa w nim 
skromne laboratorium i wspólna dziennego 
pobytu dla chorych. Aparat służy do wykry-
wania anemii (19 000,00 zł).

Hodowla drobiu dla sierocińca w  Jaunde 
(Kamerun).  W placówce przebywa trzydzie-
ścioro dzieci i  młodzieży. Większość dzieci 
została osierocona w wyniku epidemii AIDS. 
Projekt obejmuje produkcję drobiu na rynek 
lokalny oraz własne potrzeby żywieniowe sie-
rocińca (7 041,60 zł).



projekty zrealizowane w 2016 r. przez polską fundację dla afryki:

Rozbudowa ośrodka zdrowia w  Bassar 
(Togo). W ośrodku, pomagającym 300 cho-
rym miesięcznie, brakowało wszystkiego. 
Teraz przychodnia spełnia wysokie standar-
dy. Pomaga ciężarnym, wykonuje szczepie-
nia, oferuje dożywianie (16 000 euro).

Leczenie i  edukacja Johna  (Togo). Dzięki 
misjonarkom służebniczkom chłopiec został 
uratowany. Odnaleziony w wieku 7 lat. Miał 
anemię, pasożyty i  wszelkie oznaki choroby 
głodowej. Ważył 8 kg. Dziś chłopiec wraca do 
zdrowia i jest pod dobrą opieką (750 euro).

Gabinet lekarski  (Togo). W  Sokode  w  ze-
spole szkół katolickich uczy się prawie ty-
siąc uczniów różnych wyznań. Działa tam 
gimnazjum, liceum i  technikum. Brakowało 
przyszkolnego gabinetu lekarskiego. Gabinet 
już jest i służy uczniom, zwłaszcza w nagłych 
przypadkach (23 000 zł).

Zakup maszyn do młyna w Mandamie (Ka-
merun). Trójmaszynowy nie tylko ułatwia 
życie mieszkańców wioski, ale i pozwolił na 
usamodzielnienie lokalnej misji katolickiej. 
Jest wsparciem dla misyjnego internatu dla 
dziewcząt i przedszkola (9800 euro).

Budowa przedszkola w  Maganzo Ushi-
rombo (Tanzania). Budowa przedszkola dla 
80 dzieci obejmuje: budynku z  dwoma od-
działami, pokojem nauczycielskim, biurem 
i magazynem, oddzielną toaletą oraz zaopa-
trzenie w  wodę i  zakup dwóch zbiorników 
(39150 zł).

Budowa 27 studni w Mampikony (Madaga-
skar). Brudna woda zabija Afrykę: jest wylę-
garnią pasożytów, powoduje choroby, które 
często kończą się śmiercią. Zbiorniki wodne 
służą jednocześnie do kąpieli, prania, mycia 
naczyń i zwierząt. Nowe studnie dają czystą 
wodą i ratują życie (59 497 euro).

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Repu-
blika Środkowoafrykańska). W tym zrujno-
wanym przez wojnę kraju  zaledwie 40 proc. 
dzieci kończy podstawówkę. Polscy misjona-
rze postanowili wyremontować podstawówkę 
w Mbaibere, służącą trzystu dzieciakom oraz 
zbudować budynek dla zerówki (57 500 zł).

Budowa domu dziecka w Mampikony (Ma-
dagaskar). Dzięki wsparciu Fundacji już bu-
duje się piętrowa placówka dla pięćdziesięciu 
sierot. Na Madagaskarze ich sytuacja jest dra-
matyczna. Umierający rodzic pozostawia bez 
opieki dzieci, które wegetują w chatach ze sło-
my (283 000 zł).

Nakarmić niewidome dzieci w  Siloe  (RPA). 
W centrum edukacji dla niewidomych mieszka 
około 800 osób. Aby zapewnić bezpieczeństwo 
żywnościowe, należało rozbudować misyjną 
farmę: hodowlę krów, kóz, kur, uprawę warzyw 
i  stworzyć mleczarnię oraz piekarnię. Sprzedaż 
nadwyżek żywności finansuje ośrodek (57 500 zł).

Centrum dla opuszczonych dzieci w Bukan-
ga (Tanzania). Ośrodek pomieści 72  dzieci. 
Centrum Samarytańskie będzie obejmować 
ośrodek zdrowia i pokoje dla chorych, klasy 
dla dzieci, pokoje sypialne, kuchnię, jadal-
nię, magazyn na żywność, pralnię i szwalnię 
(38 250 euro).

Zakup środka transportu dla centrum 
zdrowia w  Rushakach (Rwanda). W  cen-
trum na 50 łóżek działa porodówka, la-
boratorium oraz ośrodek małej chirurgii. 
Ośrodek wykonuje szczepienia. Prowadzi 
dożywianie dzieci. Potrzebny był środek do 
transportu leków i materiałów (7450 euro).

Wyposażenie przychodni w  Mampikony 
(Madagaskar). Wyposażyliśmy ośrodek 
zdrowia w sprzęt diagnostyczny, odczynniki 
laboratoryjne i materiały medyczne. Pozwo-
li to na diagnostykę wielu chorób tropikal-
nych (4656,7 euro).

Remont szkoły w  Ankazoabo (Madaga-
skar). Budynek, w  którym uczy się 240 
dzieci, był w  złym stanie. Ma 20 lat i  jest 
zbudowany z  ziemi – jego ściany groziły 
zawaleniem i  wymagały reperacji. Remont 
objął też m.in. naprawę drzwi i okien oraz 
malowanie (5300 euro).

Aparat do elektroforezy krwi dla przy-
chodni w  Lome (Togo). W  stolicy Togo 
funkcjonuje przychodnia, przyjmująca oko-
ło 1500 chorych miesięcznie. Działa w nim 
skromne laboratorium i wspólna dziennego 
pobytu dla chorych. Aparat służy do wykry-
wania anemii (19 000 zł).

Hodowla drobiu dla sierocińca w  Jaunde 
(Kamerun).  W placówce przebywa trzydzie-
ścioro dzieci i  młodzieży. Większość dzieci 
została osierocona w wyniku epidemii AIDS. 
Projekt obejmuje produkcję drobiu na rynek 
lokalny oraz własne potrzeby żywieniowe sie-
rocińca (1600 euro).

projekty zrealizowane w 2016 r. przez polską fundację dla afryki:

Rozbudowa ośrodka zdrowia w  Bassar 
(Togo). W ośrodku, pomagającym 300 cho-
rym miesięcznie, brakowało wszystkiego. 
Teraz przychodnia spełnia wysokie standar-
dy. Pomaga ciężarnym, wykonuje szczepie-
nia, oferuje dożywianie (71 672,40 zł).

Leczenie i  edukacja Johna  (Togo). Dzięki 
misjonarkom służebniczkom chłopiec został 
uratowany. Odnaleziony w wieku 7 lat. Miał 
anemię, pasożyty i  wszelkie oznaki choroby 
głodowej. Ważył 8 kg. Dziś chłopiec wraca do 
zdrowia i jest pod dobrą opieką (3 202,88 zł).

Gabinet lekarski  (Togo). W  Sokode  w  ze-
spole szkół katolickich uczy się prawie ty-
siąc uczniów różnych wyznań. Działa tam 
gimnazjum, liceum i  technikum. Brakowało 
przyszkolnego gabinetu lekarskiego. Gabinet 
już jest i służy uczniom, zwłaszcza w nagłych 
przypadkach (23 000,00 zł).

Zakup maszyn do młyna w  Mandamie 
(Kamerun). Trójmaszynowy młyn nie tylko 
ułatwia życie mieszkańców wioski, ale i po-
zwolił na usamodzielnienie lokalnej misji 
katolickiej. Jest wsparciem dla misyjnego in-
ternatu i przedszkola (42 686,84 zł).

Budowa przedszkola w  Maganzo Ushi-
rombo (Tanzania). Projekt przedszkola dla 
80 dzieci obejmuje budowę budynku z dwo-
ma oddziałami, pokojem nauczycielskim, 
biurem i magazynem, oddzielną toaletą oraz 
zaopatrzenie w wodę i zakup dwóch zbiorni-
ków (39 150,00 zł).

Budowa 27 studni w Mampikony (Madaga-
skar). Brudna woda zabija Afrykę: jest wylę-
garnią pasożytów, powoduje choroby, które 
często kończą się śmiercią. Zbiorniki wodne 
służą jednocześnie do kąpieli, prania, mycia 
naczyń i zwierząt. Nowe studnie dają czystą 
wodę i ratują życie (260 454,06 zł).

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Repu-
blika Środkowoafrykańska). W tym zrujno-
wanym przez wojnę kraju  zaledwie 40 proc. 
dzieci kończy podstawówkę. Polscy misjona-
rze postanowili wyremontować podstawówkę 
w Mbaibere, służącą trzystu dzieciakom oraz 
zbudować budynek dla zerówki (57 500,00 zł).

Budowa domu dziecka w Mampikony (Ma-
dagaskar). Dzięki wsparciu Fundacji już bu-
duje się piętrowa placówka dla pięćdziesięciu 
sierot. Na Madagaskarze ich sytuacja jest dra-
matyczna. Umierający rodzic pozostawia bez 
opieki dzieci, które wegetują w chatach ze sło-
my (292 525,43 zł).

Nakarmić niewidome dzieci w  Siloe  (RPA). 
W centrum edukacji dla niewidomych mieszka 
800 osób. Aby zapewnić bezpieczeństwo żywno-
ściowe, należało rozbudować misyjną farmę: ho-
dowlę krów, kóz, kur, uprawę warzyw i stworzyć 
mleczarnię oraz piekarnię. Sprzedaż nadwyżek 
żywności finansuje ośrodek (57 213,00 zł).

Centrum dla opuszczonych dzieci w Bukan-
ga (Tanzania). Ośrodek pomieści 72  dzieci. 
Centrum Samarytańskie będzie obejmować 
ośrodek zdrowia i pokoje dla chorych, klasy 
dla dzieci, pokoje sypialne, kuchnię, jadal-
nię, magazyn na żywność, pralnię i szwalnię 
(168 785,77 zł).

Zakup środka transportu dla centrum 
zdrowia w  Rushakach (Rwanda). W  cen-
trum na 50 łóżek działa porodówka, la-
boratorium oraz ośrodek małej chirurgii. 
Ośrodek wykonuje szczepienia. Prowadzi 
dożywianie dzieci. Potrzebny był środek do 
transportu leków i materiałów (32 057,35 zł).

Wyposażenie przychodni w  Mampikony 
(Madagaskar). Wyposażyliśmy ośrodek 
zdrowia w sprzęt diagnostyczny, odczynniki 
laboratoryjne i materiały medyczne. Pozwo-
li to na diagnostykę wielu chorób tropikal-
nych (20 042,44 zł).

Remont szkoły w  Ankazoabo (Madaga-
skar). Budynek, w którym uczy się 240 dzie-
ci, był w złym stanie. Ma 20 lat i jest zbudo-
wany z  gliny – jego ściany groziły zawale-
niem i  wymagały reperacji. Remont objął 
też m.in. naprawę drzwi i okien oraz malo-
wanie (22 811,20 zł).

Aparat do elektroforezy krwi dla przy-
chodni w  Lome (Togo). W  stolicy Togo 
funkcjonuje przychodnia, przyjmująca oko-
ło 1500 chorych miesięcznie. Działa w nim 
skromne laboratorium i wspólna dziennego 
pobytu dla chorych. Aparat służy do wykry-
wania anemii (19 000,00 zł).

Hodowla drobiu dla sierocińca w  Jaunde 
(Kamerun).  W placówce przebywa trzydzie-
ścioro dzieci i  młodzieży. Większość dzieci 
została osierocona w wyniku epidemii AIDS. 
Projekt obejmuje produkcję drobiu na rynek 
lokalny oraz własne potrzeby żywieniowe sie-
rocińca (7 041,60 zł).



projekty zrealizowane w 2016 r. przez polską fundację dla afryki:

Rozbudowa ośrodka zdrowia w  Bassar 
(Togo). W ośrodku, pomagającym 300 cho-
rym miesięcznie, brakowało wszystkiego. 
Teraz przychodnia spełnia wysokie standar-
dy. Pomaga ciężarnym, wykonuje szczepie-
nia, oferuje dożywianie (16 000 euro).

Leczenie i  edukacja Johna  (Togo). Dzięki 
misjonarkom służebniczkom chłopiec został 
uratowany. Odnaleziony w wieku 7 lat. Miał 
anemię, pasożyty i  wszelkie oznaki choroby 
głodowej. Ważył 8 kg. Dziś chłopiec wraca do 
zdrowia i jest pod dobrą opieką (750 euro).

Gabinet lekarski  (Togo). W  Sokode  w  ze-
spole szkół katolickich uczy się prawie ty-
siąc uczniów różnych wyznań. Działa tam 
gimnazjum, liceum i  technikum. Brakowało 
przyszkolnego gabinetu lekarskiego. Gabinet 
już jest i służy uczniom, zwłaszcza w nagłych 
przypadkach (23 000 zł).

Zakup maszyn do młyna w Mandamie (Ka-
merun). Trójmaszynowy nie tylko ułatwia 
życie mieszkańców wioski, ale i pozwolił na 
usamodzielnienie lokalnej misji katolickiej. 
Jest wsparciem dla misyjnego internatu dla 
dziewcząt i przedszkola (9800 euro).

Budowa przedszkola w  Maganzo Ushi-
rombo (Tanzania). Budowa przedszkola dla 
80 dzieci obejmuje: budynku z  dwoma od-
działami, pokojem nauczycielskim, biurem 
i magazynem, oddzielną toaletą oraz zaopa-
trzenie w  wodę i  zakup dwóch zbiorników 
(39150 zł).

Budowa 27 studni w Mampikony (Madaga-
skar). Brudna woda zabija Afrykę: jest wylę-
garnią pasożytów, powoduje choroby, które 
często kończą się śmiercią. Zbiorniki wodne 
służą jednocześnie do kąpieli, prania, mycia 
naczyń i zwierząt. Nowe studnie dają czystą 
wodą i ratują życie (59 497 euro).

Remont i budowa szkół w Mbaibere (Repu-
blika Środkowoafrykańska). W tym zrujno-
wanym przez wojnę kraju  zaledwie 40 proc. 
dzieci kończy podstawówkę. Polscy misjona-
rze postanowili wyremontować podstawówkę 
w Mbaibere, służącą trzystu dzieciakom oraz 
zbudować budynek dla zerówki (57 500 zł).

Budowa domu dziecka w Mampikony (Ma-
dagaskar). Dzięki wsparciu Fundacji już bu-
duje się piętrowa placówka dla pięćdziesięciu 
sierot. Na Madagaskarze ich sytuacja jest dra-
matyczna. Umierający rodzic pozostawia bez 
opieki dzieci, które wegetują w chatach ze sło-
my (283 000 zł).

Nakarmić niewidome dzieci w  Siloe  (RPA). 
W centrum edukacji dla niewidomych mieszka 
około 800 osób. Aby zapewnić bezpieczeństwo 
żywnościowe, należało rozbudować misyjną 
farmę: hodowlę krów, kóz, kur, uprawę warzyw 
i  stworzyć mleczarnię oraz piekarnię. Sprzedaż 
nadwyżek żywności finansuje ośrodek (57 500 zł).

Centrum dla opuszczonych dzieci w Bukan-
ga (Tanzania). Ośrodek pomieści 72  dzieci. 
Centrum Samarytańskie będzie obejmować 
ośrodek zdrowia i pokoje dla chorych, klasy 
dla dzieci, pokoje sypialne, kuchnię, jadal-
nię, magazyn na żywność, pralnię i szwalnię 
(38 250 euro).

Zakup środka transportu dla centrum 
zdrowia w  Rushakach (Rwanda). W  cen-
trum na 50 łóżek działa porodówka, la-
boratorium oraz ośrodek małej chirurgii. 
Ośrodek wykonuje szczepienia. Prowadzi 
dożywianie dzieci. Potrzebny był środek do 
transportu leków i materiałów (7450 euro).

Wyposażenie przychodni w  Mampikony 
(Madagaskar). Wyposażyliśmy ośrodek 
zdrowia w sprzęt diagnostyczny, odczynniki 
laboratoryjne i materiały medyczne. Pozwo-
li to na diagnostykę wielu chorób tropikal-
nych (4656,7 euro).

Remont szkoły w  Ankazoabo (Madaga-
skar). Budynek, w  którym uczy się 240 
dzieci, był w  złym stanie. Ma 20 lat i  jest 
zbudowany z  ziemi – jego ściany groziły 
zawaleniem i  wymagały reperacji. Remont 
objął też m.in. naprawę drzwi i okien oraz 
malowanie (5300 euro).

Aparat do elektroforezy krwi dla przy-
chodni w  Lome (Togo). W  stolicy Togo 
funkcjonuje przychodnia, przyjmująca oko-
ło 1500 chorych miesięcznie. Działa w nim 
skromne laboratorium i wspólna dziennego 
pobytu dla chorych. Aparat służy do wykry-
wania anemii (19 000 zł).

Hodowla drobiu dla sierocińca w  Jaunde 
(Kamerun).  W placówce przebywa trzydzie-
ścioro dzieci i  młodzieży. Większość dzieci 
została osierocona w wyniku epidemii AIDS. 
Projekt obejmuje produkcję drobiu na rynek 
lokalny oraz własne potrzeby żywieniowe sie-
rocińca (1600 euro).



Sprzęt medyczny dla szpitala Holy Family 
w  Nkawkaw (Ghana). Zakupiono: aparaty 
USG, KTG, ssaki elektryczne, wózki trans-
portowe dla pacjentów oraz stojaki na kro-
plówki i parawany (9 799, 72 zł).

Budowa szkoły w Kiruddu (Uganda). Polscy 
misjonarze zastali zbitą z desek szopę, służącą 
za szkołę. Uczyły się w niej dwie klasy. Powstał 
pomysł nowej szkoły, z trzema murowanymi 
budynkami. Dzięki naszej Fundacji sfinanso-
wano drugi z budynków (60 000,00 zł).
Toalety dla szkoły w  Subukii (Kenia). Od 
stycznia 2016 dzieci rozpoczęły naukę w pierw-
szej klasie nowej szkoły. Ukończono budowę 
dwóch klas przedszkolnych. Nasza Fundacja 
sfinansowała budynek toalet (13 950,00 zł).

T a k  b u d u j e m y

CZY MOGLIŚMY 

aFRYCE ZESŁaĆ 

DESZCZ?

Afrykę!
s P R a W O Z d a N I e  Z a  R O k  2 0 1 6

Są dzieci, Są ludzie, jeSt nadzieja!
W 2016 r. przekazaliśmy do afryki 1 174 640,29  zł. 

co dalej?
Intensywnie szukamy konstruktywnych i potrzebnych projektów w Afryce 
na rok 2017. Celem naszej Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afry-
ki oraz poprawa warunków ich życia. Skupiamy się przede wszystkim na: 
u  finansowaniu budowy szkół, studni, wodociągów, szpitali, gospodarstw 

rolnych i innych projektów, służących społecznościom lokalnym,
u  wspieraniu rozwoju miejscowej przedsiębiorczości,
u  finansowaniu edukacji i inicjatyw, zwiększających dostęp do szkolnictwa.
Chcemy głównie wspierać projekty, które pozwolą usamodzielnić żywnościo-
wo lub finansowo misje i inne instytucje, działające w Afryce. Prosimy o rozpo-
wszechnianie informacji, zwłaszcza wśród wolontariuszy lub misjonarzy.

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

D z i ę k u j e m y !
Pol ska Fun da cja dla Afryki, ul. Kro wo der ska 24/3, 31–142 
Kraków, tel. 12 357 65 26, 12 357 62 00 (w godz. 8.00-16.00)
fundacja@pomocafryce.pl, KRS: 0000415325, NIP: 6762454487
Bank Pe kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775

Nie, ale wybudo-

waliśmy 27 studni. 

i szkoły, przychod-

nie, przedszkole, 

sierociniec…

Naprawa kuchni w więzieniu w Bafoussam 
(Kamerun). Polskie pallotynki pomagają 
niemal tysiącu więźniów – duchowo, socjal-
nie i  medycznie. Dzięki naszemu wsparciu 
przeprowadziły remont kuchni (13 140,00 zł).

Dofinansowanie książek dla ośrodka w Bouar 
(Republika Środkowoafrykańska). Z  po-
mocy skorzystało 100 podopiecznych. Zaku-
piono książki do nauki, gry i pomoce eduka-
cyjne a  także materiały do nauki krawiectwa  
(6 456,00 zł).
Odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób 
na Madagaskarze. Choroby pasożytnicze to 
spory problem zdrowotny. Główną przyczyną 
są brak czystej wody i złe warunki sanitarne. 
W  czasie akcji odrobaczania wykonano rów-
nież nieodpłatnie 200 badań (25 824,00 zł). www.pomocafryce.pl

projekty zrealizowane w 2016 r.:
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USG, KTG, ssaki elektryczne, wózki trans-
portowe dla pacjentów oraz stojaki na kro-
plówki i parawany (9 799, 72 zł).

Budowa szkoły w Kiruddu (Uganda). Polscy 
misjonarze zastali zbitą z desek szopę, służącą 
za szkołę. Uczyły się w niej dwie klasy. Powstał 
pomysł nowej szkoły, z trzema murowanymi 
budynkami. Dzięki naszej Fundacji sfinanso-
wano drugi z budynków (60 000,00 zł).
Toalety dla szkoły w  Subukii (Kenia). Od 
stycznia 2016 dzieci rozpoczęły naukę w pierw-
szej klasie nowej szkoły. Ukończono budowę 
dwóch klas przedszkolnych. Nasza Fundacja 
sfinansowała budynek toalet (13 950,00 zł).

T a k  b u d u j e m y

CZY MOGLIŚMY 

aFRYCE ZESŁaĆ 

DESZCZ?

Afrykę!
s P R a W O Z d a N I e  Z a  R O k  2 0 1 6

Są dzieci, Są ludzie, jeSt nadzieja!
W 2016 r. przekazaliśmy do afryki 1 174 640,29  zł. 

co dalej?
Intensywnie szukamy konstruktywnych i potrzebnych projektów w Afryce 
na rok 2017. Celem naszej Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afry-
ki oraz poprawa warunków ich życia. Skupiamy się przede wszystkim na: 
u  finansowaniu budowy szkół, studni, wodociągów, szpitali, gospodarstw 
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(Kamerun). Polskie pallotynki pomagają 
niemal tysiącu więźniów – duchowo, socjal-
nie i  medycznie. Dzięki naszemu wsparciu 
przeprowadziły remont kuchni (13 140,00 zł).

Dofinansowanie książek dla ośrodka w Bouar 
(Republika Środkowoafrykańska). Z  po-
mocy skorzystało 100 podopiecznych. Zaku-
piono książki do nauki, gry i pomoce eduka-
cyjne a  także materiały do nauki krawiectwa  
(6 456,00 zł).
Odrobaczania ponad dziesięciu tysięcy osób 
na Madagaskarze. Choroby pasożytnicze to 
spory problem zdrowotny. Główną przyczyną 
są brak czystej wody i złe warunki sanitarne. 
W  czasie akcji odrobaczania wykonano rów-
nież nieodpłatnie 200 badań (25 824,00 zł). www.pomocafryce.pl
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