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BĄDŹ
Z NAMI
W 2018!

Już wiesz, dlaczego pomagamy?:) 
Na następnych stronach zobacz, 

co dobrego zrobiliśmy 
w Afryce w roku 2017 i…

NAJWIĘKSZA!
RADOŚĆ

... A TO

PANELE SŁONECZNE DLA DOMU DZIECKA 
W  MAMPIKONY (MADAGASKAR). Panele 
posłużą 50 sierotom – domownikom ośrodka, 
które bez domu dziecka żyłyby po zo sta wione 
same so bie.

STUDNIA W  YUMBII (KONGO). Szpi tal ma 
70 miejsc dla cho rych. Bra kuje wody, prądu, wy
po sa że nia me dycz nego.  Studnia zapewni wodę 
dla szpitala i 1000 dzieci w podstawówce.

WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI W  MAMPI
KONY (MADAGASKAR). Ośrodek ratuje życie 
ubo giej lud no ści, przede wszyst kim dzieci, któ
rych nie stać na płatną opiekę me dyczną. 

WYNAGRODZENIE DLA NAUCZYCIELI 
W BAFOUSSAM (KAMERUN). Sfinansowanie 
rocznych pensji dla nauczycielek pozwoliło na 
edukację 65 dzieci z ubogich te re nów wiej skich.

ZAKUP AGREGATU DLA MIASTA BÉLABO 
(KAMERUN). Prądu albo nie ma tam wcale, 
albo jest do stępny tylko przez kilka go dzin. To 
oznaczało m.in. brak wody. Prąd przyda się także 
szkole.

PANELE SŁONECZNE DLA PRZYCHODNI 
ZDROWIA W AYOS (KAMERUN). Był in ku ba
tor, ale nie było prądu. Więk szość z 300 po ro dów 
rocznie od bywa się tu w nocy. Teraz prąd będzie 
całą dobę.

POMOC DLA CENTRUM MATKI I DZIECKA 
W BOUAR (CAF). Matki otrzymują tu nie tyl
ko opiekę, ale i wykształcenie. Powstają kuchnia, 
bo isko, plac za baw. Ogrodzenie uchroni przed 
re be liantami.

Projekty zrealizowane w 2017 r. 
przez Polską Fundację dla Afryki:
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WYSYŁKA BUTÓW DO CHA MUKA (ZAMBIA). 
1500 par butów poleciało do Zambii. Buty zbiera
li w  Polsce m.in. harcerze i  przedszkolaki. Dzieci 
w Chamuka mogą już iść do szkoły!

PRZENOŚNE USG DLA LOME (TOGO). W bied
nej przychodni czasem trzeba kłaść dwoje dzieci 
w jed nym łóżku. A miejsce to pomaga tysiącom ko
biet rocznie. Teraz ma USG, ratujące życie i zdrowie.

WYPOSAŻENIE OŚRODKA DLA NIEPEŁNO
SPRAWNYCH DZIECI W LAI (CZAD). Kupiliśmy 
materiały do nauki, maszyny do szycia i wyposaży
liśmy warsztat stolarski, gdzie dzieci nauczą się za
wodu.

CENTRUM MEDYCZNE W  MAMPIKONY (MA
DAGASKAR). Ubogie kobiety będą miały opiekę 
gi ne ko lo giczną, dzieci – dożywianie i  szcze pie nia. 
Powstają po ro dówka, tania ap teka, ga bi ne ty USG.

WODA DLA SZPITALA W  SABOU (BURKINA 
FASO). Powstanie studnia, wieża ciśnień, zbiornik 
na wodę i  pompa so lar na. Będzie to źródło czystej 
wody dla mieszkańców okolicy i szpitala.

ZAKUP MLEKA DLA MATEK SEROPO
ZYTYWNYCH W  ESSENGU (KAMERUN). 
W przychodni troską objęci są chorzy na AIDS. 
By nie przenieść choroby z matki na dziecko, po
trzebne jest mleko zastępcze. 

ZAKUP SAMOCHODU DLA PRZYCHODNI 
W WIAGA (GHANA). Cztery siostry prowadzą 
ośrodek dla 15 tys. mieszkańców. Potrzebowały 
terenowego samochodu.

BUDOWA PAWILONU DLA PODSTAWÓWKI 
W  ABONGMBANG (KAMERUN). W  szkole 
dożywianych jest 250 dzieci. Pawilon będzie słu
żył jako stołówka oraz miejsce zajęć.

SPRZĘT SPORTOWY DLA MKUSHI (ZAM
BIA). Sfinansowaliśmy wysyłkę strojów, piłek, 
butów i  sprzętu do ćwi czeń. Zre ali zowaliśmy 
ma rzenia mło dych sportsmenów.

BUDOWA INTERNATU DLA STUDENTÓW 
W MAHAJANGA (MADAGASKAR). Po wsta ł dom 
z  kuch nią, ja dal nią i  salą do na uki. Są prysz nice 
z bie żącą wodą!

DOSTĘP DO CZYSTEJ WODY W MAMPIKONY 
(MADAGASKAR). Powstały trzy kopane studnie, 
słu żą ce szko łom pod sta wo wym w  re jo nie. Czysta 
woda ratuje życie – koniec z pasożytami.

SALA KOMPUTEROWA DLA UCZNIÓW 
W NDIEM BOU (KAMERUN). W podstawów
ce uczy się 350 dzieci. Potrzebowały pracowni 
i komputerów. W budowę zaangażowali się na
uczyciele i dzieci.

BUDOWA KUCHNI W  ABONGMBANG 
(KAMERUN). Dziesiątki kilo ryżu, by dożywić 
250  głodnych dzieci, gotowano pod mangow
cem. Dzięki Fundacji powstała „najładniejsza 
w okolicy” kuchnia!

POMOC DLA OŚRODKA DLA DZIECI ULICY 
W  LUENIE (ANGOLA). W  ośrodku mieszka 
16 dzieci, które są tutaj usamodzielniane i uczo
ne zawodu. Ośrodek potrzebował kanalizacji, 
a dzieci – lekarstw.

BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ DLA PRZY
CHODNI W  AYOS (KAMERUN). Ośrodek jest 
otwarty całą dobę dla naj bar dziej po trze bu ją cych. 
Stary zbior nik na wodę miał pół wieku. 

INSTALACJA DWÓCH CYSTERN W  GATARZE 
(BURUNDI). Cztery szkoły pod sta wowe i trzy li cea 
często nie miały do stępu do wody. Ucznio wie cho
dzili po wodę 2 km.

MISJA MEDYCZNA W  SANGMELIMIE (KAME
RUN). Kra kow scy le ka rze pojechali prze pro wa dzać 
darmowe ope ra cje (90) oraz konsultacje (ponad 
1500). Potrzebne były na rzę dzia, leki, bilety.

WSPÓŁFINANSOWANIE STUDNI W  KWAM
NEKEKOLANA (TANZANIA). Miesz kańcy czer
pali ze zbior nika, w którym woda jest bar dzo zanie
czyszczona. Skutkiem były liczne cho roby, również 
śmier tel ne.

ZAKUP SPAWARKI DLA JEANA NOELA Z MBA
IKORO (REPUBLIKA CZADU). Jean jest mu
rarzem i bu dow lań cem. Spa warka i agre gat pozwolą 
mu utrzy my wać ro dzinę. 

ZAKUP SZTUCZNEJ SZCZĘKI DLA HELENE 
Z  NGUELEMENDOUKA (KAMERUN). He lene 
ma 65 lat i  wraz z mę żem pro wa dzi sie ro ci niec dla 
8 dzieci.

BUDOWA SZKOŁY W  DORZE (ETIOPIA). Prze
kazaliśmy środki jako wkład wstępny na bu dowę 
szkoły, świe tlicy oświe tlanej ener gią sło neczną oraz 
placu za baw. Szkoła będzie miała dostęp do wody.

Jak można pomóc?
Polska Fundacja dla Afryki pomaga tam, gdzie inni nie mogą lub nie chcą pomóc. 
Zrealizowaliśmy już ponad 80 projektów charytatywnych, które ratują życie i zdrowie 
tysiącom ubogich ludzi w  Afryce. Przywiązujemy wielką wagę do tego, aby nasza 
pomoc działała długofalowo. Budujemy gospodarstwa rolne, ośrodki zdrowia, 
studnie i szkoły. Tym sposobem na lata zmieniamy życie mieszkańców, a nie tylko 
zaspokajamy ich bieżące potrzeby. Pomagamy jednak również, gdy trzeba skupić się 
na szybkim i skutecznym działaniu. Tak jest np. na Madagaskarze, gdzie dzieci głodują 
– cierpią i umierają z powodu niedożywienia. Wtedy potrzebna jest natychmiastowa, 
doraźna pomoc.

Wciąż intensywnie szukamy ciekawych, konstruktywnych i potrzebnych projektów, 
w które moglibyśmy się zaangażować w następnym roku. Celem naszej Fun da cji 
jest ochrona zdro wia miesz kań ców Afryki oraz po prawa wa run ków ich życia, więc 
chcemy sfinansować projekty realizujące takie cele. 

Skupiamy się przede wszyst kim na:
u  fi nan so wa niu bu dowy szkół, studni, wo do cią gów, szpi tali, gospodarstw rolnych 

i in nych obiektów 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,
u  fi nan so wa niu edu ka cji ubo gich miesz kań ców Afryki,
u  wspie ra niu ini cja tyw edu ka cyj nych i zwięk sza ją cych do stęp do szkolnictwa.

Prosimy o  rozpowszechnianie informacji o  możliwości wsparcia przez naszą 
Fundację tego typu projektów. Jeśli znają Państwo osoby pracujące na rzecz 
Afryki, np. jako wolontariusze lub misjonarze, będziemy wdzięczni za pomoc 
w dotarciu do nich z naszą informacją. 

Z wdzięcznością za wszelką pomoc,
Wojciech Zięba, prezes Polskiej Fundacji dla Afryki

POLSKA FUNDACJA DLA AFRYKI, ul. Krowoderska 24/3, 31142 Kraków
tel. 12 357 65 26, 12 357 62 00, Bank Pekao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775 
wpisz w tytule przelewu: „Darowizna – pomoc dla Afryki” lub wejdź na naszą 
stronę www.pomocafryce.pl dowiedz się więcej i wpłać przez internet.
KRS: 0000415325, REGON:122539954, NIP: 6762454487

W ZESZŁYM ROKU ZROBILIŚMY RAZEM WIELE 
DOBREGO W AFRYCE. DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA!

W 2017 roku przekazaliśmy do Afryki  992 571,70  zł. 

To ogromna kwota, biorąc pod uwagę, ile dobrego można zdziałać na kontynencie, 
na którym obiad dla niedożywionego dziecka kosztuje czasem 28 groszy.
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dzili po wodę 2 km.

MISJA MEDYCZNA W  SANGMELIMIE (KAME
RUN). Kra kow scy le ka rze pojechali prze pro wa dzać 
darmowe ope ra cje (90) oraz konsultacje (ponad 
1500). Potrzebne były na rzę dzia, leki, bilety.

WSPÓŁFINANSOWANIE STUDNI W  KWAM
NEKEKOLANA (TANZANIA). Miesz kańcy czer
pali ze zbior nika, w którym woda jest bar dzo zanie
czyszczona. Skutkiem były liczne cho roby, również 
śmier tel ne.

ZAKUP SPAWARKI DLA JEANA NOELA Z MBA
IKORO (REPUBLIKA CZADU). Jean jest mu
rarzem i bu dow lań cem. Spa warka i agre gat pozwolą 
mu utrzy my wać ro dzinę. 

ZAKUP SZTUCZNEJ SZCZĘKI DLA HELENE 
Z  NGUELEMENDOUKA (KAMERUN). He lene 
ma 65 lat i  wraz z mę żem pro wa dzi sie ro ci niec dla 
8 dzieci.

BUDOWA SZKOŁY W  DORZE (ETIOPIA). Prze
kazaliśmy środki jako wkład wstępny na bu dowę 
szkoły, świe tlicy oświe tlanej ener gią sło neczną oraz 
placu za baw. Szkoła będzie miała dostęp do wody.

Jak można pomóc?
Polska Fundacja dla Afryki pomaga tam, gdzie inni nie mogą lub nie chcą pomóc. 
Zrealizowaliśmy już ponad 80 projektów charytatywnych, które ratują życie i zdrowie 
tysiącom ubogich ludzi w  Afryce. Przywiązujemy wielką wagę do tego, aby nasza 
pomoc działała długofalowo. Budujemy gospodarstwa rolne, ośrodki zdrowia, 
studnie i szkoły. Tym sposobem na lata zmieniamy życie mieszkańców, a nie tylko 
zaspokajamy ich bieżące potrzeby. Pomagamy jednak również, gdy trzeba skupić się 
na szybkim i skutecznym działaniu. Tak jest np. na Madagaskarze, gdzie dzieci głodują 
– cierpią i umierają z powodu niedożywienia. Wtedy potrzebna jest natychmiastowa, 
doraźna pomoc.

Wciąż intensywnie szukamy ciekawych, konstruktywnych i potrzebnych projektów, 
w które moglibyśmy się zaangażować w następnym roku. Celem naszej Fun da cji 
jest ochrona zdro wia miesz kań ców Afryki oraz po prawa wa run ków ich życia, więc 
chcemy sfinansować projekty realizujące takie cele. 

Skupiamy się przede wszyst kim na:
u  fi nan so wa niu bu dowy szkół, studni, wo do cią gów, szpi tali, gospodarstw rolnych 

i in nych obiektów 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,
u  fi nan so wa niu edu ka cji ubo gich miesz kań ców Afryki,
u  wspie ra niu ini cja tyw edu ka cyj nych i zwięk sza ją cych do stęp do szkolnictwa.

Prosimy o  rozpowszechnianie informacji o  możliwości wsparcia przez naszą 
Fundację tego typu projektów. Jeśli znają Państwo osoby pracujące na rzecz 
Afryki, np. jako wolontariusze lub misjonarze, będziemy wdzięczni za pomoc 
w dotarciu do nich z naszą informacją. 

Z wdzięcznością za wszelką pomoc,
Wojciech Zięba, prezes Polskiej Fundacji dla Afryki

POLSKA FUNDACJA DLA AFRYKI, ul. Krowoderska 24/3, 31142 Kraków
tel. 12 357 65 26, 12 357 62 00, Bank Pekao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775 
wpisz w tytule przelewu: „Darowizna – pomoc dla Afryki” lub wejdź na naszą 
stronę www.pomocafryce.pl dowiedz się więcej i wpłać przez internet.
KRS: 0000415325, REGON:122539954, NIP: 6762454487

W ZESZŁYM ROKU ZROBILIŚMY RAZEM WIELE 
DOBREGO W AFRYCE. DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA!

W 2017 roku przekazaliśmy do Afryki  992 571,70  zł. 

To ogromna kwota, biorąc pod uwagę, ile dobrego można zdziałać na kontynencie, 
na którym obiad dla niedożywionego dziecka kosztuje czasem 28 groszy.



WYSYŁKA BUTÓW DO CHA MUKA (ZAMBIA). 
1500 par butów poleciało do Zambii. Buty zbiera
li w  Polsce m.in. harcerze i  przedszkolaki. Dzieci 
w Chamuka mogą już iść do szkoły!

PRZENOŚNE USG DLA LOME (TOGO). W bied
nej przychodni czasem trzeba kłaść dwoje dzieci 
w jed nym łóżku. A miejsce to pomaga tysiącom ko
biet rocznie. Teraz ma USG, ratujące życie i zdrowie.

WYPOSAŻENIE OŚRODKA DLA NIEPEŁNO
SPRAWNYCH DZIECI W LAI (CZAD). Kupiliśmy 
materiały do nauki, maszyny do szycia i wyposaży
liśmy warsztat stolarski, gdzie dzieci nauczą się za
wodu.

CENTRUM MEDYCZNE W  MAMPIKONY (MA
DAGASKAR). Ubogie kobiety będą miały opiekę 
gi ne ko lo giczną, dzieci – dożywianie i  szcze pie nia. 
Powstają po ro dówka, tania ap teka, ga bi ne ty USG.

WODA DLA SZPITALA W  SABOU (BURKINA 
FASO). Powstanie studnia, wieża ciśnień, zbiornik 
na wodę i  pompa so lar na. Będzie to źródło czystej 
wody dla mieszkańców okolicy i szpitala.

ZAKUP MLEKA DLA MATEK SEROPO
ZYTYWNYCH W  ESSENGU (KAMERUN). 
W przychodni troską objęci są chorzy na AIDS. 
By nie przenieść choroby z matki na dziecko, po
trzebne jest mleko zastępcze. 

ZAKUP SAMOCHODU DLA PRZYCHODNI 
W WIAGA (GHANA). Cztery siostry prowadzą 
ośrodek dla 15 tys. mieszkańców. Potrzebowały 
terenowego samochodu.

BUDOWA PAWILONU DLA PODSTAWÓWKI 
W  ABONGMBANG (KAMERUN). W  szkole 
dożywianych jest 250 dzieci. Pawilon będzie słu
żył jako stołówka oraz miejsce zajęć.

SPRZĘT SPORTOWY DLA MKUSHI (ZAM
BIA). Sfinansowaliśmy wysyłkę strojów, piłek, 
butów i  sprzętu do ćwi czeń. Zre ali zowaliśmy 
ma rzenia mło dych sportsmenów.

BUDOWA INTERNATU DLA STUDENTÓW 
W MAHAJANGA (MADAGASKAR). Po wsta ł dom 
z  kuch nią, ja dal nią i  salą do na uki. Są prysz nice 
z bie żącą wodą!

DOSTĘP DO CZYSTEJ WODY W MAMPIKONY 
(MADAGASKAR). Powstały trzy kopane studnie, 
słu żą ce szko łom pod sta wo wym w  re jo nie. Czysta 
woda ratuje życie – koniec z pasożytami.

SALA KOMPUTEROWA DLA UCZNIÓW 
W NDIEM BOU (KAMERUN). W podstawów
ce uczy się 350 dzieci. Potrzebowały pracowni 
i komputerów. W budowę zaangażowali się na
uczyciele i dzieci.

BUDOWA KUCHNI W  ABONGMBANG 
(KAMERUN). Dziesiątki kilo ryżu, by dożywić 
250  głodnych dzieci, gotowano pod mangow
cem. Dzięki Fundacji powstała „najładniejsza 
w okolicy” kuchnia!

POMOC DLA OŚRODKA DLA DZIECI ULICY 
W  LUENIE (ANGOLA). W  ośrodku mieszka 
16 dzieci, które są tutaj usamodzielniane i uczo
ne zawodu. Ośrodek potrzebował kanalizacji, 
a dzieci – lekarstw.
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