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Projekty zrealizowane w 2018 r.:

Budowa dwóch wiosek dla trędowatych (Mada-
gaskar). W każdej wiosce powstaje pięć dwupo-
kojowych domków dla w sumie 20 osób.

Zakup leków dla punktu sanitarnego w  Kpan-
ganzipio (Togo). Brak dróg odcinał mieszkań-
ców od opieki medycznej. Dziś jest punkt i leki.

Budowa trzeciego budynku szkoły w Kiruddu, 
Uganda. Edukacja w regionie jest słaba, na ty-
siąc uczniów przypada 3 nauczycieli, dzieci uczą 
się pod drzewem.

Misja medyczna na Madagaskarze. 7 lekarzy, 
2 tygodnie, 60 operacji, 470 konsultacji pedia-
trycznych. Na zdjęciu uratowany Jurek, wcze-
śniak.

Budowa trzech studni głębinowych na Mada-
gaskarze. Kolejne tysiące ludzi mają dostęp do 
czystej wody, bez pasożytów.

Edukacja i utrzymanie dzieci na Madagaskarze. 
Dzieciaki śpiące na ulicy, dzieciaki zarabiające 
5 groszy za zrobione pranie – wszystkie potrze-
bują szkoły i jedzenia.

Konferencja „W kitlu powołania”, Wrocław. Stu-
denci zawodów medycznych sami zorganizowa-
li szkolenie w zakresie pomocy krajom Afryki.

Remont przedszkola w  Bertoua Mokolo (Ka-
merun). Uczęszcza do niego ponad 100 dzieci 
z  ubogich rodzin, których nie stać na zwykłe 
placówki.

W 2018 ROKU PRZEKAZALIŚMY DO AFRYKI OK.  3 130 000 ZŁ 
To ogromna kwota, biorąc pod uwagę, ile dobrego można zdziałać na konty-
nencie, na którym za jedną złotówkę można uratować ludzkie życie (w Togo 
tyle kosztuje porcja soli leczniczej, wstrzymującej biegunkę u dzieci).

Jak można pomóc?
Polska Fundacja dla Afryki pomaga tam, gdzie inni nie mogą lub nie chcą 
pomóc. Chcemy, aby nasza pomoc działała długofalowo. Budujemy czy re-
montujemy gospodarstwa rolne, ośrodki zdrowia, studnie i szkoły. Na lata 
zmieniamy życie mieszkańców. Pomagamy jednak również, gdy trzeba sku-
pić się na szybkim i skutecznym działaniu. Tak jest np. na Madagaskarze, 
gdzie dzieci głodują. Wtedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc.
Wciąż intensywnie szukamy ciekawych, konstruktywnych i  potrzebnych 
projektów w Afryce, w które moglibyśmy się zaangażować. Skupiamy się 
przede wszystkim na:
u  finansowaniu budowy szkół, studni, wodociągów, szpitali, gospodarstw 

rolnych i innych budowli służących społecznościom lokalnym,
u  wspieraniu działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

miejscowej przedsiębiorczości,
u  finansowaniu edukacji ubogich mieszkańców Afryki,
u  wspieraniu inicjatyw edukacyjnych i zwiększających dostęp do szkolnictwa.
Prosimy o rozpowszechnianie informacji o możliwości wsparcia przez na-
szą Fundację takich projektów. Jeśli ktoś zna osoby pracujące na rzecz Afry-
ki, 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
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ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW, W TYM:
– SZPITAL
– DOM DZIECI ULICY
–  DOŻYWIANIE ZAGŁODZONYCH DZIECI
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SAMO Z NIEBA NIE SPADŁO, 
Z WAMI  ZROBILIŚMY WIELE!

D z i ę k u j e m y !



Projekty zrealizowane przez Polską Fundację dla Afryki w 2018 r.:

Dożywianie zagłodzonych dzieci w  Mampi-
kony (Madagaskar). 700 najuboższych dzieci 
dostawało przez cały rok ciepły posiłek – ryż, 
warzywa, mięso. Codziennie!

Rozbudowa i  powiększenie farmy dla centrum 
dziecięcego w  Kithatu (Kenia). Kupiliśmy m.in. 
kury i krowy, żeby wyżywić 130 dzieci.

Przychodnia w  Befasy (Madagaskar). Będzie 
to niewielka, murowana lecznica z lokalną ka-
drą oraz dostępem do prądu i wody.

Analizator hematologiczny dla przychodni 
zdrowia w  Mampikony (Madagaskar). Urzą-
dzenie służy do oznaczania parametrów mor-
fologii krwi.

Solary dla centrum dziecięcego w  Kithatu (Ke-
nia). Centrum dożywiające zagłodzone dzieci bę-
dzie miało niezawodne źródło prądu.

Dom dla dzieci ulicy w Antananarywa (Mada-
gaskar). Na ulicy żyją tam nawet 3- czy 4-let-
nie dzieci. 300 z nich dostanie dom.

Wyposażenie szkoły położniczo-pielęgniar-
skiej w  Antananarywa (Madagaskar). Nowy 
budynek pomieści o  300 uczniów więcej niż 
stary.

Interwencyjne dożywianie w Gatarze (Burundi). 
Tylko w jednej parafii w styczniu z wycieńczenia 
zmarło 78 osób. Kupiliśmy m.in. maniok, cukier 
i fasolę na zasiew.

Pomoc szkole w  Essiengbot (Kamerun). Sfi-
nansowaliśmy budowę nowych sal lekcyjnych 
oraz zakup baterii do instalacji słonecznej.

Pomoc dla laboratoriów medycznych w Hélo-
cie i Bassar (Togo). Zakupiono aparaty hema-
tologiczne do analizy krwi – ułatwi to diagno-
stykę i leczenie.

Analizator hematologiczny dla przychodni w Mo-
rondawie (Madagaskar). Z  placówki korzysta 
dziennie około 30 osób. Służy ona najuboższym.

Budowa szpitala w  Antsirabe (Madagaskar). 
Solidna trzykondygnacyjna budowla: 40 po-
mieszczeń, w  których zmieści się ponad 100 
łóżek.

Zakup odczynników do laboratoriów w Hélo-
cie, Bassar i  Lomé (Togo). Sfinansowaliśmy 
roczne zapotrzebowanie na odczynniki do ba-
dania krwi.

Szkoła dla plemienia Dorze, Amara i Bodo (Etio-
pia). Nowy budynek powstanie obok istniejących 
lepianek, w których uczą się teraz uczniowie.

Ciężarówka dla Centrum Dzieci Ulicy w An-
tananarywa (Madagaskar). Nauka rolnictwa 
na farmie na obrzeżach miasta wymaga środ-
ka transportu.

Wykończenie przedszkola w  Kwamatias (Tan-
zania). W  placówce uczy się ponad 40 dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat, w tym także albinosi, któ-
rych życie jest zagrożone z powodu przesądów.

Sprzęt medyczny dla szpitala w Moutourwa (Ka-
merun). Do jedynego w okolicy szpitala ustawiają 
się kolejki od wczesnych godzin rannych.

Solary dla przychodni w Ndelele (Kamerun). 
Siostry przyjmują pacjentów z  obszaru 100 
km – głównie z  gruźlicą, AIDS, malarią, pa-
sożytami.

Budowa internatu dla ubogiej młodzieży w An-
tananarywa (Madagaskar). Za 20 proc. ceny 
będą tam mogli mieszkać i uczyć się potrzebu-
jący studenci.

Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar). 
Opłaciliśmy dożywianie i czesne dla 65 uczniów 
z ubogich rodzin, w tym wielu sierot.

Motor dla Gabina z Lomé (Togo). Dla niepeł-
nosprawnego chłopca kupiliśmy niezbędny 
środek transportu na rehabilitację i zajęcia.
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rych życie jest zagrożone z powodu przesądów.
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merun). Do jedynego w okolicy szpitala ustawiają 
się kolejki od wczesnych godzin rannych.
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Siostry przyjmują pacjentów z  obszaru 100 
km – głównie z  gruźlicą, AIDS, malarią, pa-
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Budowa internatu dla ubogiej młodzieży w An-
tananarywa (Madagaskar). Za 20 proc. ceny 
będą tam mogli mieszkać i uczyć się potrzebu-
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Edukacja ubogich dzieci w Fialofa (Madagaskar). 
Opłaciliśmy dożywianie i czesne dla 65 uczniów 
z ubogich rodzin, w tym wielu sierot.

Motor dla Gabina z Lomé (Togo). Dla niepeł-
nosprawnego chłopca kupiliśmy niezbędny 
środek transportu na rehabilitację i zajęcia.
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Projekty zrealizowane w 2018 r.:

Budowa dwóch wiosek dla trędowatych (Mada-
gaskar). W każdej wiosce powstaje pięć dwupo-
kojowych domków dla w sumie 20 osób.

Zakup leków dla punktu sanitarnego w  Kpan-
ganzipio (Togo). Brak dróg odcinał mieszkań-
ców od opieki medycznej. Dziś jest punkt i leki.

Budowa trzeciego budynku szkoły w Kiruddu, 
Uganda. Edukacja w regionie jest słaba, na ty-
siąc uczniów przypada 3 nauczycieli, dzieci uczą 
się pod drzewem.

Misja medyczna na Madagaskarze. 7 lekarzy, 
2 tygodnie, 60 operacji, 470 konsultacji pedia-
trycznych. Na zdjęciu uratowany Jurek, wcze-
śniak.

Budowa trzech studni głębinowych na Mada-
gaskarze. Kolejne tysiące ludzi mają dostęp do 
czystej wody, bez pasożytów.

Edukacja i utrzymanie dzieci na Madagaskarze. 
Dzieciaki śpiące na ulicy, dzieciaki zarabiające 
5 groszy za zrobione pranie – wszystkie potrze-
bują szkoły i jedzenia.

Konferencja „W kitlu powołania”, Wrocław. Stu-
denci zawodów medycznych sami zorganizowa-
li szkolenie w zakresie pomocy krajom Afryki.

Remont przedszkola w  Bertoua Mokolo (Ka-
merun). Uczęszcza do niego ponad 100 dzieci 
z  ubogich rodzin, których nie stać na zwykłe 
placówki.

W 2018 ROKU PRZEKAZALIŚMY DO AFRYKI OK.  3 130 000 ZŁ 
To ogromna kwota, biorąc pod uwagę, ile dobrego można zdziałać na konty-
nencie, na którym za jedną złotówkę można uratować ludzkie życie (w Togo 
tyle kosztuje porcja soli leczniczej, wstrzymującej biegunkę u dzieci).

Jak można pomóc?
Polska Fundacja dla Afryki pomaga tam, gdzie inni nie mogą lub nie chcą 
pomóc. Chcemy, aby nasza pomoc działała długofalowo. Budujemy czy re-
montujemy gospodarstwa rolne, ośrodki zdrowia, studnie i szkoły. Na lata 
zmieniamy życie mieszkańców. Pomagamy jednak również, gdy trzeba sku-
pić się na szybkim i skutecznym działaniu. Tak jest np. na Madagaskarze, 
gdzie dzieci głodują. Wtedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc.
Wciąż intensywnie szukamy ciekawych, konstruktywnych i  potrzebnych 
projektów w Afryce, w które moglibyśmy się zaangażować. Skupiamy się 
przede wszystkim na:
u  finansowaniu budowy szkół, studni, wodociągów, szpitali, gospodarstw 

rolnych i innych budowli służących społecznościom lokalnym,
u  wspieraniu działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

miejscowej przedsiębiorczości,
u  finansowaniu edukacji ubogich mieszkańców Afryki,
u  wspieraniu inicjatyw edukacyjnych i zwiększających dostęp do szkolnictwa.
Prosimy o rozpowszechnianie informacji o możliwości wsparcia przez na-
szą Fundację takich projektów. Jeśli ktoś zna osoby pracujące na rzecz Afry-
ki, 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
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29

SAMO Z NIEBA NIE SPADŁO, 
Z WAMI  ZROBILIŚMY WIELE!

D z i ę k u j e m y !
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