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ZREALIZOWANYCH 
PROJEKTÓW W 2021 R.56

AFRYKĘ!
TAK BUDUJEMY
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PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ POLSKĄ FUNDACJĘ DLA AFRYKI W 2021 R.

Sprzęt położniczy (RŚA)Dożywianie 1500 dzieci (Madagaskar)

Woda dla szkoły w Mahajanga 
(Madagaskar)

Woda dla gospodarstwa rolnego 
w Mampikony (Madagaskar)

Pomoc chorym na trąd
(Madagaskar)Studnia w Bourge (Burkina Faso) Żywność dla osadzonych

w Antsirabe (Madagaskar)

Remont przychodni w Garoua-Boulai 
(Kamerun)
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3 sale szkoły w Mahajanga
(Madagaskar)

Edukacja dzieci w Mampikony
(Madagaskar)

Pompa dla sadu w Maganzo (Tanzania)Toalety dla przedszkola w Musoma (Tanzania)

Wykończenie domu dziecka
w Ayos (Kamerun)

Sprzęt do rehabilitacji w Antsirabe 
(Madagaskar)

Remont centrum edukacji
w Pandienou-Lehar (Senegal)

Druga faza budowy szpitala
w Mampikony (Madagaskar)
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PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ POLSKĄ FUNDACJĘ DLA AFRYKI W 2021 R.

Prąd dla przedszkola
w Mabumba (Zambia)

Obora w Mahajanga
(Madagaskar)

Porodówka w Madingring
(Kamerun)

Maszyny do węgla ekologicznego 
(Madagaskar)Sierociniec w Kamuli (Uganda)

Nasyp pod szpital w Mampikony 
(Madagaskar)4 studnie na Madagaskarze

Farma szkoleniowa w Chingoli 
(Zambia)
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Wyposażenie centrum edukacji
w Yaounde (Kamerun)

Bus dla dzieci z albinizmem
w Dar es Salaam (Tanzania)

Wyposażenie dla szpitala
w Mampikony (Madagaskar)

Kuchnia dla szpitala w Antsirabe
(Madagaskar)

2 klasy dla szkoły w Mahajanga
(Madagaskar)

Dach dla szkoły w Djouth (Kamerun)

Przyszkolna farma w Kiabakari 
(Tanzania)

Sprzęt rolniczy dla niewidomych 
w Ngaoundaye (RŚA)



6

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ POLSKĄ FUNDACJĘ DLA AFRYKI W 2021 R.

Akty urodzeń 1000 dzieci w Geita (Tanzania)

Rozbudowa szkoły w Ayos (Kamerun)Budowa przychodni w Kinszasa (DR Kongo)

Centrum edukacyjne w Tandale 
(Tanzania)

Studnie w Lergho
(Burkina Faso)

Wsparcie budowy szpitala
w Mampikony (Madagaskar) Pomoc szkole w Nato (Madagaskar)Oddział pediatryczny w Mampi-

kony (Madagaskar)

Wykończenie szkoły w Irugwa (Tanzania)

Dożywianie więźniów
w Mananjary (Madagaskar)
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Projekt edukacyjny oraz zachęcający do dobroczyn-
ności i wolontariatu (Polska) Sala szkolna w Abong Mbang (Kamerun)

Dopłata do budowy szpitala w Mampikony 
(Madagaskar)Samochód dla szkół w Abong Mbang (Kamerun)

Przychodnia lekarska w Adjengre 
(Togo)

Wyposażenie stołówki
w Chamuka (Zambia)

Wyposażenie porodówki
w Kpakpame (Benin)

Wyposażenie laboratorium
w Berevo (Madagaskar)

Wyposażenie budynków fermy
w Anivorano (Madagaskar)

Rozbudowa gimnazjum w Mbaikoro 
(Czad)
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W 2021 roku dzięki Państwa darowiznom przekazaliśmy na pomoc Afryce

ok.  8,6 mln zł. To ogromna kwota, biorąc pod uwagę, ile dobrego można 
zdziałać na kontynencie, na którym za jedną złotówkę można uratować ludzkie życie 
(w Togo tyle kosztuje porcja soli leczniczej, wstrzymującej biegunkę u dzieci).

DZIĘKUJEMY

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ POLSKĄ FUNDACJĘ DLA AFRYKI W 2021 R.

Kuchnia przy szkole w Kirrudu (Uganda)

Stołówka przy szkole w Ampananina (Madagaskar)Wsparcie domu dla bezdomnych 
w Lusace (Zambia)

Wykończenie dachu szkoły
w Djouth (Kamerun)
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Victorien po wodę idzie 3 km w jedną stronę. Niestety, 
jest ona bardzo brudna. Nawet po przegotowaniu 
powoduje biegunki.

Jean Marie ma 59 lat. „Coraz bardziej się martwię 
– mówi. –  Woda już jest tak brudna, że nie wiado-
mo, jak ją pić. A przecież pić trzeba. Najbardziej mi 
szkoda małych dzieci...”.
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Prosimy o przekazanie 1% podatku na pomoc Afryce. 
W tym roku nasza zbiórka to budowa 10 studni 
na Madagaskarze. Twój 1% zmieni życie tych ludzi.

Nie mamy gdzie znaleźć wody. Tak źle to ni-
gdy nie było – mówią mieszkańcy regionu 
Moramanga na Madagaskarze. – Coraz częś-
ciej przychodzą susze, które zamieniają rzeki 
w błoto. A innego dostępu do wody nie ma. 
Nie mamy wyboru: musimy pić taką wodę.

Brak wody do picia to śmierć. A brudna 
woda zabija. Dzieci, osłabione przez częste 
ataki biegunki, są bardziej narażone na skut-
ki niedożywienia, anemię i infekcje. Brudna 
woda to zakażenia, pasożyty i epidemie. Re-
gularne korzystanie z zanieczyszczonej wody 
prowadzi do trwałych zmian zdrowotnych 
i powoduje nieodwracalne skutki w rozwoju 
u dzieci (np. rozwoju mózgu).

Dzieci, zamiast do szkoły, chodzą całe kilometry 
po wodę. Kobiety spędzają wiele godzin dziennie 
tylko na tym, by zdobyć wodę dla gospodarstwa 
domowego. „Trzeba iść bardzo daleko po wodę. 
Idziemy w kilka osób, bo jak można puścić samo 
dziecko tak daleko? Zresztą my też boimy się cho-

NIE MAJĄ WYBORU

dzić same”– mówią. Brak dostępu do wody to 
także trudności w  utrzymaniu higieny, co boleśnie 
dotyka zwłaszcza kobiety, a dziewczynki wyklucza 
z chodzenia do szkoły przez kilka dni w miesiącu.

Jak wygląda dostęp do wody na Madagaskarze?
Niemal połowa Malgaszy (46%) nie ma podsta-
wowego dostępu do źródła bezpiecznej wody. Na 
wsiach jest jeszcze gorzej – tam dostępu nie ma 
66% ludzi (za raportami WHO). Ponad połowa 
mieszkańców wsi nie ma toalet, co powoduje, że 
dostępna woda jest zanieczyszczona. Te dane są 
bardzo złe, nawet jak na Afrykę...
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Najgorzej mają małe dzieci
Biegunka jest 8. przyczyną śmierci na świecie 
(w krajach najbiedniejszych, jak Madagaskar, jest 
5. przyczyną). Biegunka jest drugą co do często-
tliwości przyczyną śmierci dzieci poniżej piątego 
roku życia na świecie oraz pierwszą przyczyną nie-
dożywienia (za raportami WHO). Zabija ponad pół 
miliona dzieci rocznie, a przecież jest całkowicie 
wyleczalna... Dostęp do czystej wody rozwiązałby 
ten problem w znacznym stopniu.

Ujęcie wody, z którego korzystają Laurance i jej córka.

Taka rzeka jest tylko błotem
To sytuacja dla nas zupełnie nie-
wyobrażalna – mówi dr med. Lidia 
Stopyra, ordynator oddziału cho-
rób zakaźnych szpitala Żeromskiego 
w Krakowie, szefowa misji medycz-
nych naszej Fundacji na Madagaskarze.
– To jest rejon skrajnej biedy, gdzie ludzie osiedla-
ją się najczęściej nad rzekami, w związku z tym, że 
w innych miejscach zupełnie nie ma dostępu do 
wody. Ale pod koniec pory suchej taka rzeka jest 
już tylko błotem. 

Laurance, lat 33, z córką. Do ujęcia wody mają 
3 km w jedną stronę. Mówi, że nie mają wyboru – 
to jest jedyna woda w okolicy. „Często mamy bóle 
brzucha – mówi kobieta. –  Mimo że ta woda jest 
brudna, jesteśmy zdani tylko na nią”.

Chorują tu prawie wszyscy
Dominują tu ciężkie choroby typu: dur 
brzuszny, zakażenia bakteryjne Esche-
richia coli czy cholera i salmonella. Na 
bilharcjozę chorują tu prawie wszyscy. 

To choroba pasożytnicza, którą 
można się zarazić przez bro-

dzenie w stojącej wodzie. 
W porze deszczowej na 
Madagaskarze jest to nie-
uniknione. Nie można 
dojść do domu, nie bro-
dząc czasem po pachy 
w wodzie. Nad wodą, któ-
rej używa się do picia, toczy 

się całe życie – dzieci się ką-
pią, kobiety robią pranie, przy-

chodzi bydło. Choroba objawia się 
krwiomoczem. – Jest tak powszechna, 

że w czasie misji medycznej zgłosił się do 
nas już wyleczony pacjent z problemem, 
że ma… żółty mocz – mówi dr med. Lidia 
Stopyra. – Stan chorobowy był dla niego 
normalny. To pokazuje skalę problemu. 
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Jedna z ponad 
100 studni, 
zbudowanych przez 
naszą Fundację.
To studnia głębinowa 
– to właśnie studnie 
głębinowe będziemy 
budować w ramach 
tego projektu.
Ta znajduje się przy 
ufundowanym 
przez nas Centrum 
Dzieci Ulicy w stolicy 
Madagaskaru.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że Polska Fundacja dla Afryki z siedzibą w Krakowie groma-
dzi i przetwarza dane osobowe swoich Darczyńców. Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się pod adresem inter-
netowym: www.pomocafryce.pl/klauzula. Polska Fundacja dla Afryki organizuje zbiórki pieniędzy na konkretne projekty, realizowane przez organizacje działające 
w Afryce. Jeżeli zbierzemy więcej środków niż na potrzeba na projekt 1%, nadwyżkę przekazujemy na następną ważną społecznie zbiórkę.

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU DLA POLSKIEJ FUNDACJI DLA AFRYKI 
                                          KRS: 0000415325

Koszt budowy jednej studni głębinowej to 4 878 euro. Koszt 
pompy i wykończenia zewnętrznego: 1 220 euro. Na wykona-
nie 10 studni głębinowych potrzeba 60 980 euro

Ile to kosztuje?

Jeśli ktoś nas słyszy...
Evariste ma dwójkę dzieci. Na pytanie: co 
u was słychać? – odpowiada: susza. Susza 
i brudna woda, którą musimy pić. Ja jeszcze ja-
koś daję radę, ale dzieci już nie. Bardzo często 
chorują.  Jeśli ktoś może nam pomóc; jeśli ktoś 
nas słyszy, to bardzo prosimy o studnię!

Jakie studnie budujemy?
Planujemy budowę dziesięciu studni głębinowych 
w regionach: Mampikony i Moramanga, w któ-
rym coraz częściej pojawiają się susze. Studnie 
głębinowe będą wykonane według najnowszej 
metody odwiertu i opuszczania betonowych krę-
gów na głębokość około 40 metrów. Zapewnia to 
stały dostęp do czystej wody. Na dnie będziemy 

instalować specjalny system filtracyjny. Studnie 
będą wyposażone w dwie ręczne pompy. Sposób 
wykonania studni zapewnia też możliwość użyt-
kowania studni nawet w razie awarii głównej 
pompy. Niewykorzystana woda z zewnętrznej 
okolicy studni spływa do specjalnego spływu ście-
kowego, nie zanieczyszczając głównego zbiornika.    
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           JAK MOŻNA POMÓC?
Polska Fundacja dla Afryki pomaga tam, gdzie inni nie mogą lub nie chcą pomóc. Nasza 
pomoc działa długofalowo. Budujemy i remontujemy gospodarstwa rolne, ośrodki zdrowia, 
studnie i szkoły. Na lata zmieniamy życie mieszkańców. Pomagamy jednak również, gdy trze-
ba działać szybko - jak np. na Madagaskarze, gdzie dzieci głodują.
Szukamy ciekawych, konstruktywnych i potrzebnych projektów w Afryce, w które mogliby-
śmy się zaangażować, jak:

– finansowanie szkół, studni, wodociągów, szpitali, gospodarstw rolnych,
– wspomaganie rozwoju gospodarczego i miejscowej przedsiębiorczości,
– finansowanie projektów edukacyjnych.

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o możliwości wsparcia przez naszą Fundację takich 
projektów. Jeśli ktoś zna osoby pracujące na rzecz Afryki, np. jako wolontariusze lub misjona-
rze, będziemy wdzięczni za pomoc w dotarciu do nich z tą informacją. 

Z wdzięcznością za każdą pomoc

Wojciech Zięba, prezes Polskiej Fundacji dla Afryki

POLSKA FUNDACJA DLA AFRYKI. Pomoc, która działa.
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawa warunków ich życia. Fundacja do 
tej pory wsparła ponad 270 projektów charytatywnych w Afryce. ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków tel. 
12 357 65 26. Bank Pekao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775, wpisz w tytule przelewu: „Darowizna 
– pomoc dla Afryki” lub wejdź na stronę www.pomocafryce.pl, dowiedz się więcej i wpłać przez internet.
KRS: 0000415325, REGON:122539954, NIP: 6762454487


