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Wszystkim Darczyńcom i Sympatykom Ruchu „Maitri” życzymy radości
ze zwycięstwa światła nad ciemnością
i życia nad śmiercią, które dokonuje
się w Tajemnicy Zmartwychwstania!

Działalność wrocławskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” w roku 2011
Podobnie jak co roku,
przekazujemy Państwu raport
z działalności wrocławskiej
wspólnoty Ruchu „Maitri” w
2011 r. Witamy przy tej okazji
nowych darczyńców i sympatyków. Mamy przyjemność poinformować, że w 2011 r. nasze
przychody wyniosły 488 722,81
zł. Nasza współpraca obejmowała w tym roku 7 zgromadzeń zakonnych w 16 placówkach w 7 krajach Afryki. Tradycyjnie najwięcej środków
było wydatkowanych na
„Adopcję Serca” i wsparcie 3
ośrodków dożywiania (Goma
w Demokratycznej Republice
Konga, Kibeho w Ruandzie i
przedszkole w Lomé w Togo).
Zrealizowaliśmy także kilka
projektów misyjnych. Pośrednicy Państwa pomocy są wymienieni w tab. 1. Łącznie
przekazano 457 543,69 zł. Wydatki administracyjne wyniosły 3337,12 zł, czyli 0,68 proc.
tego, co wpłynęło na nasze
konto (pozostała kwota trafiła
do przeznaczenia na 2012 r.).
Stanowi to kilkanaście razy
mniej, niż zazwyczaj organizacje pozarządowe przeznaczają
na administrację. Wraz z ra-

portem przesyłamy Państwu nie te, skąd mamy najwięcej dopotwierdzenia wpłat, które brodziejów (25 najpopularniejmożna wykorzystać do rozli- szych). Otrzymaliśmy także darowizny z Danii i Anglii.
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Tab. 1. Wydatkowane kwoty z podziałem na zgromadzenia zakonne
Siostry Pallotynki (Ruanda, Demokratyczna Republika Konga) 215 793,25 zł
Siostry Salezjanki (Sudan)
106 000,00 zł
Księża Jezuici (Madagaskar)
74 338,63 zł
Siostry od Aniołów (Kamerun)
29 823,89 zł
Bracia Kapucyni (Republika Środkowoafrykańska)
17 575,00 zł
Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus (Kamerun)
8 111,00 zł
Siostry Służebniczki Ducha Świętego (Togo)
5 901,92 zł
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Ruch „Maitri” jako wspólnota chrześcijańska
Ruch „Maitri” jest członkiem-założycielem
Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.
Istnieje 11 wspólnot: w Białymstoku, Bytomiu, Gdańsku, Gliwicach, Lublinie, Pyskowicach, Raciborzu, Rybniku, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu. Wspólnota wrocławska działa od 1977
r. przy kapucyńskiej parafii św.
Augustyna. Jej aktualnym opiekunem jest od 2010 r. o. Zenon
Pieprzak OFM Cap. W latach
2009-2012 odpowiedzialnym za
wspólnotę był Konrad Czernichowski, a skarbnikiem – Iwona
Sienkiewicz. Sprawozdanie z
działalności wrocławskiej wspólnoty za 2011 r. zostało zatwierdzone
przez
Radę
Ruchu
„Maitri”, która odbyła się w Sulejówku w domu Sióstr Służebnic
Ducha Świętego 24 i 25.03.2012 r.
Raz w roku odbywają się
rekolekcje ogólnopolskie i Spotkanie Krajowe. Tym razem odbyły się one, odpowiednio: w Laskowicach Pomorskich u księży
werbistów (19-24.07) i Lublinie
(22-23.10). Oprócz tego 23.01 zorganizowaliśmy dla naszych dar-

Odeszli do Pana
Rok 2011 okazał się bardzo smutny dla Ruchu „Maitri”. Po
wieczną nagrodę w Niebie odeszli: Duszpasterz Krajowy Ruchu
„Maitri” – ks. dr Roman Forycki
SAC (zginął w wypadku samochodowym), nasz Dobrodziej –
ks. abp Józef Życiński, Przyjaciel
– o. Jan Bereza (benedyktyn), jak
również Ofiarodawczyni – Maria
Schwan. Już w 2012 r. zmarła
wieloletnia uczestniczka wrocławskiej
wspólnoty
Ruchu
„Maitri” – Joanna Nowak. Prosimy Państwa o modlitwę za dusze
tych bliskich Ruchowi „Maitri”
zmarłych.

czyńców spotkanie opłatkowe, a
także uczestniczyliśmy w wielkopostnym dniu skupienia w Bytomiu (9.04) i spotkaniu adwentowym połączonym z dzieleniem
się opłatkiem we Wrocławiu
(17.12). Wszystkie te spotkania są
także otwarte dla dobroczyńców
i sympatyków Ruchu. Wspólnota
wrocławska włączyła się ponadto
w parafialną akcję „Ciasteczko
misyjne”, przynosząc do kawiarenki przy parafii św. Augustyna
we Wrocławiu ciasta, z których
dochód przeznaczony jest na misje.
1 maja grupa 10 uczestników Ruchu „Maitri” z Gdańska,
Białegostoku, Raciborza, Rydułtów i Wrocławia uczestniczyła w
beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie. W dniach 4-6.06 miało miejsce Spotkanie Krajowe Ruchu
„Maitri” w Czechach (zabrakło
jednak delegatów z Polski). Tematem wiodącym był kryzys, o
którym mówił ks. Artur Cierlicki
(pallotyn, ówczesny duszpasterz
Ruchu „Maitri” w Czechach).
Spotkaliśmy się z misjonarzami:
s. Edytą Budynek, s. Mariettą
Garbul, s. Marią Michalską (pal-

-lotynkami), s. Pauliną Kuśmierzak (pasjonistką), i br. Bogdanem Fitio (bratem szkolnym) z
Kamerunu, s. Elżbietą Czarnecką
(salezjanką) z Etiopii/Sudanu i
br. Benedyktem Pączką
(dyrektorem Sekretariatu Misyjnego Braci Mniejszych Kapucynów) z Krakowa.
W marcu 2012 r. na nową
kadencję została wybrana nowa
Rada wspólnoty wrocławskiej.
Nową Odpowiedzialną została
Magdalena Zdeb, skarbnikiem –
Iwona Sienkiewicz, a animatorką
– Katarzyna Majcher.

Zbiórki pieniężne
W 2011 r., korzystając z obecności
misjonarek na urlopie w Polsce,
przeprowadziliśmy zbiórki w 3
parafiach.
 2 i 3 lipca zebraliśmy z s. Marią Michalską (Zgromadzenie
Sióstr Pallotynek) z Kamerunu w
kościele św. Klemensa Dworzaka
we Wrocławiu 14 273,56 PLN,
100 USD, 76,50 EUR i 10 GBP;
 14 sierpnia zebraliśmy z s.
Elżbietą
Czarnecką
(Zgromadzenie Sióstr Salezjanek)
z Etiopii/Sudanu w kościele garnizonowym św. Elżbiety we
Wrocławiu 5902,00 PLN;
 25 września zebraliśmy z s.
Pauliną Kuśmierzak (Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek) z Kamerunu w parafii Wniebowzięcia
NMP w Łozinie oraz w kaplicy
pw. Świętej Trójcy w Godzieszowej 2371,38 PLN.
Oprócz tego rozprowadzaliśmy
pamiątki misyjne jako cegiełki na
pomoc ubogim w Afryce w Zespole Szkół w Domaniowie, w SP
nr 10 we Wrocławiu, na Uniwersytecie Opolskim, kilkakrotnie
we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka, podczas dożynek
w Siedlcu koło Trzebnicy, na festiwalu „SLOT Art” w Lubiążu i
na festynie parafii św. Augustyna
we Wrocławiu.
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O Ruchu „Maitri” w mediach
W 2011 r. obecność Ruchu lub
jego członków w mediach zaznaczyła się następująco:



styczeń: A. Wawryniuk, Maitri znaczy przyjaźń, w: „Dzień
Pański” (biuletyn liturgiczny),
30.01.2011 r., s. 4



kwiecień: „Informacje dnia”,
TV „Trwam”, 9.04.2011 – wypowiedź dr. Konrada Czernichowskiego z wrocławskiej wspólnoty
Ruchu o sytuacji w Sudanie po
referendum



kwiecień: białostockie Radio
„i”, 20.04.2011 – wywiad z Edytą
Ostrowską z białostockiej wspólnoty Ruchu



lipiec: D. Chojnowska, Niepiśmienny świat, w: „Focus”, lipiec
2011, s. 45 i n. – wyjaśniona została idea „Adopcji Serca” prowadzonej przez Ruch „Maitri” i
pojawiła się wypowiedź Tadeusza Makulskiego z gdańskiej
wspólnoty Ruchu;



lipiec: „Informacje dnia”, TV
„Trwam”, 9.07.2011 – komentarz

Konrada Czernichowskiego nt.
powstania Republiki Południowego Sudanu;
Oprócz tego mamy rubrykę w dwóch gazetkach parafialnych: „Głos Parafian” (parafia
św. Augustyna we Wrocławiu) i
„Głos Serca” (parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy). Sporadycznie ukazują się artykuły i listy w „Głosie Pocieszenia” (parafia św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu).

Wysokość składki na Adopcję Serca w 2011 r.
Tab. 3. Składki na Adopcję Serca
w okresie 01-12.2011 r.
Miesiąc 2011 r.
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

Szkoła podstawowa (13 EUR)
52 zł
53 zł
54 zł
53 zł
54 zł
53 zł
54 zł
56 zł
57 zł
58 zł
58 zł
59 zł
661 zł

Szkoła średnia
(17 EUR)
68 zł
69 zł
70 zł
70 zł
70 zł
70 zł
71 zł
73 zł
74 zł
75 zł
76 zł
77 zł
863 zł

W tabeli 3 przedstawiamy miesięczne kwoty
składek na różne formy pomocy (łącznie z kwotą na cele administracyjne) w zależności od kursu euro przyjmowanego do rozliczeń w poszczególnych miesiącach. Prosimy o porównanie ze
swoimi wpłatami i ewentualne uzupełnienie.
Wysokość składek można samodzielnie obliczać
na podstawie kursu sprzedaży euro w banku
PKO BP, gdzie posiadamy rachunek, lub w dowolnym innym banku, gdyż kurs ten niewiele
się różni. W razie niedopłaty będzie można ją
uzupełnić w kolejnym roku. Dziękujemy tym
wszystkim, którzy płacą więcej, niżby to wynikało z wysokości składki (wielu ofiarodawców
płaci 60, a nawet 100 zł). Z jednej strony generuje
to dla Darczyńcy nadwyżkę, która będzie mogła
finansować ew. niedobór, gdy kurs euro wzrośnie, a z drugiej nam pomaga finansować utrzymanie dzieci, dla których nie znaleźliśmy jeszcze
rodziców adopcyjnych.

Oszczędności
Organizacja pomocy krajom afrykańskim, w tym
Adopcja Serca, wiąże się z kosztami administracyjnymi na zakup kopert, znaczków, wysyłkę paczek
i opłaty bankowe. Środki na ten cel pozyskujemy z
dwóch źródeł. Z każdej składki miesięcznej na
dziecko potrącamy 1 EUR na cele administracyjne.
Drugim źródłem są odsetki od lokat bankowych.
Wpłaty na dożywianie dzieci i projekty jednorazowe nie są natomiast obarczane potrąceniem.

W całości przekazujemy je na określone przez
darczyńcę cele. Staramy się oszczędnie gospodarować funduszami, otrzymywanymi od często
niezamożnych osób. W związku z dużymi
oszczędnościami podjęliśmy decyzję o przekazaniu 5000 zł z funduszu administracyjnego na
utrzymanie szkoły w Ndim (projekt 7/Republika
Środkowoafrykańska).
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Adopcja Serca w liczbach
31 grudnia 2011 r. Adopcją Serca objętych było 503 dzieci i 1 staruszka. Stanowi to ok. 13 proc. ogółu dzieci, adoptowanych przez cały Ruch „Maitri” w Polsce i Czechach (których jest ok. 4000).
Tab. 4. Kraje, w których wrocławska wspólnota Ruchu „Maitri” realizuje Adopcję Serca
Kraj
Ruanda

Demokratyczna
Republika Konga

Sudan

Madagaskar
Togo

Placówka misyjna
Butare – SP
Butare – szkoła
średnia
Masaka – SP
Masaka – szkoła
średnia
Ruhuha - SP

Numer listy

Liczba
opiecznych

pod-

Zgromadzenie

120
S121, S144, S192

13
9

Siostry szpitalne

99
S36, S38, S54, S85, S120,
S152, S174/2-3, S187
110

5
55

Siostry pallotynki

Ruhuha – szkoła
średnia
Gikondo – SP

S79, S200

14

119, 121,

21

Gikondo – szkoła
średnia
Ruhango – SP

S174/1
184

16

Rutshuru – SP
Rutshuru – szkoła
średnia
Goma – SP
Goma – szkoła
średnia
Hilla Mayo –
uczniowie

108, 137
S140, S177, S190, S204

34
22

160
S106, S133, S165, S195

21
23

001, 002, 134, 188, 215,
224

78

Hilla Mayo – osoba dorosła
Madagaskar

188
126, 129, 142, 143, 159,
168, 171, 186, 187, 223

32

1

Siostry salezjanki

1
155

Lomé – SP
Lomé – szkoła
średnia

S134/1

1
1

Lomé – kleryk
Lomé – student

S134/2
S134/3

1
1

Ojcowie jezuici
Siostry
służebniczki Ducha św.

Przedszkole w Dimako (Kamerun) … piszemy o nim na stronach 7 i 8
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Prelekcje, dyskusje i akcje informacyjne
W następujących miejscach przeprowadziliśmy prelekcje o Ruchu „Maitri”, prowadzonej przez nas „Adopcji Serca”, o
sytuacji w Afryce lub uczestniczyliśmy w dyskusji publicznej:



9.02 w Zespole Szkół w Domaniowie



6.03 w parafii św. Augustyna
we Wrocławiu (akcja informacyjna – rozdawanie ulotek o
„Adopcji Serca”)



5.04 w SP nr 10 we Wrocławiu (dla seniorów w ramach pro-

jektu „Babie Lato”)



12.04 na Uniwersytecie Opolskim



9.05 na Uniwersytecie Wrocławskim



w parafii św. Elżbiety na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu



27.11 w parafii św. Jacka w
Bytomiu (z okazji jubileuszu 35
lat bytomskiej wspólnoty Ruchu
„Maitri”)

9.05 we Wrocławskim Cen 2.12 w Biurze Wystaw Artytrum Twórczości Dziecka
stycznych „Awangarda” we
 12.10 w Publicznym GimnaWrocławiu (dyskusja „Gdyby
zjum Sióstr Urszulanek we Wrocała Afryka… po 40 latach” nt.
cławiu
wznowionej książki Ryszarda
 25.10 we wspólnocie Odnowy Kapuścińskiego)
w Duchu Świętym „Getsemani”

Pytania do Ruchu „Maitri”
Wpłaty
Z jakim kosztem wiąże się „Adopcja Serca” na Madagaskarze?
13 euro miesięcznie należy przeliczyć na
złotówki wg kursu sprzedaży banku. W przypadku Madagaskaru ta kwota nie zmienia się nawet
przy przejściu dziecka do szkoły średniej.
Adopcja Serca – zagadnienia ogólne
Od trzech lat mam pod opieką dziewczynkę z Burundi
[zaadoptowaną nie bezpośrednio przez Ruch „Maitri”,
ale za pośrednictwem sióstr z Burundi). Płaciliśmy rodzinnie na dziecko, wysyłaliśmy paczki i wysyłaliśmy
listy do naszej adopcyjnej córki, ale pierwsze, co mnie
zaniepokoiło, to to, że siostra […] po każdej paczce
przysyłała mi zdjęcie ( dla mnie pytanie, poco mi takie
zdjęcie ) dziewczynki która trzyma w rekach wszystkie
wysłane przeze mnie prezenty i która patrzy w obiektyw z byka tak jak by ktoś kazał jej się ustawić i pozowała dla zasady.
Ruch „Maitri” nie ma swoich przedstawicieli w Afryce. Współpracujemy z misjonarzami,
którym przedstawiamy ogólne zasady „Adopcji
Serca”. Jej główną ideą jest budowanie więzi między osobami z różnych kultur, a także między
ludźmi bogatszymi i biednymi. Szczegółowe rozwiązania pozostawiamy misjonarzom, gdyż oni
lepiej od nas znają warunki panujące na miejscu.
Te szczegółowe rozwiązania mogą się różnić w
poszczególnych misjach, np. w jednych wydawane
są dary w naturze (jedzenie, lekarstwa, misjonarze
sami opłacają czesne za dzieci), a w innych wyda-

wana jest składka pieniężna opiekunom prawnym
dziecka.
W przeciwieństwie do tego zgromadzenia,
Ruch „Maitri”, mając piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu „Adopcji Serca”, zasadniczo
nie zezwala swoim ofiarodawcom na wysyłanie
paczek do dzieci. Może to rodzić złe uczucia jak
zazdrość wśród dzieci, które nie zostały obdarowane. Nie ma też możliwości płacenia więcej na
któreś z dzieci. Wszystkie otrzymują tyle samo: 12
EUR miesięcznie w szkole podstawowej i 16 EUR
w szkole średniej.
Czy wszystkie dzieci adopcyjne są chrześcijanami?
Warunkiem przyjęcia dziecka do "Adopcji
Serca" nie jest przyjęcie I komunii świętej ani nawet przyjęcie chrztu.
Czy dzieci wiedzą, kto je wspomaga?
Co pewien czas przedstawiciel Ruchu
„Maitri” odwiedza ośrodki, w których prowadzona jest „Adopcja Serca”. Gdyby został wychwycony przypadek, że dzieci nic nie wiedzą o ludziach
w Polsce, którzy o nich myślą, na pewno byśmy to
wyjaśnili z misjonarkami. Do tej pory nie mieliśmy
takiego przypadku. Wyjątkiem jest Sudan, gdzie
rzeczywiście dzieci wiedzą tylko, że w Polsce są
dobrzy ludzie. Wynika to z trudnej sytuacji politycznej w Sudanie i możliwym zagrożeniu życia
dla pracujących tam sióstr salezjanek. Jednak my
informujemy o fakcie braku możliwości korespondencji z dziećmi z Sudanu, zanim ktoś przystąpi
do programu „Adopcja Serca – Sudan”.
ciąg dalszy na stronie 6

S TR . 6

Pytania do Ruchu „Maitri”
dokończenie ze strony 5
Czy „Adopcję Serca” prowadzi tylko Ruch „Maitri”?
Nie rościmy sobie praw autorskich do
„Adopcji Serca”, choć prawdą jest, że to Ruch
„Maitri”, a szczególnie Wojciech Zięba z gdańskiej
wspólnoty Ruchu rozpropagował tę formę pomagania w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych.
Obecnie każde zgromadzenie zakonne i każda organizacja może realizować taki program. Przed
przystąpieniem należy się zapoznać z warunkami,
gdyż różnie to wygląda. Jako Ruch „Maitri” staramy się nieustannie pozostać wierni idei szukania
dróg pojednania i zbliżenia między żyjącymi w
dobrobycie i biednymi. Jest to jeden z celów zapisanych w naszym statucie.
Listy do dzieci
W jakim języku odbywa się korespondencja?
Korespondencja odbywa się w języku francuskim. Jeśli Pani nie zna lub nie ma nikogo, kto
by przetłumaczył, zrobią to nasi wolontariusze
nieodpłatnie. Niektóre dzieci nie posługują się językiem francuskim w stopniu umożliwiającym
naukę. Wtedy piszą w swoim języku (kinyaruanda w Ruandzie lub po malgasku na Madagaskarze. Misjonarze lub starsi koledzy tłumaczą takie listy na francuski.

Projekty pomocowe
zrealizowane w roku 2011
W 2011 r. udało nam się – z Państwa pomocą – zrealizować w całości 4 projekty:

Remont sali wielofunkcyjnej dla dzieci w
Abong-Mbangu (projekt 2/Kamerun –
21 782,89 zł)

Funkcjonowanie szkoły w Ndim w 2011 r.,
Republika Środkowoafrykańska (projekt 7/
Republika Środkowoafrykańska – 2 575 zł)

Stała pomoc na leczenie w ośrodku zdrowia w Essengu na 2011 r., (projekt 3/
Kamerun – 8 041 zł)

Zakup ławek do szkoły w Dimako (projekt
5/Kamerun – 8 111 zł)
W części zrealizowaliśmy też projekt:

Wyposażenie dla ośrodka kulturalnooświatowego w Bocarandze (15 000 zł).
Więcej o tym projekcie piszemy obok.

Jak poprosiłam o adres dziecka, to Siostra napisała, że
nie ma mowy, że jak chcę, to mogę przestać płacić.
Odmowa podania adresu dziecka nie musi
wynikać ze złej woli misjonarki. My również nie
podajemy adresu dzieci ani nawet misji. Listy są
przesyłane zbiorczo za pośrednictwem Ruchu
„Maitri”. Wynika to z przykrych incydentów z
przeszłości, gdy dzieci, otrzymawszy adres ofiarodawcy, zaczęły prosić ich w listach o więcej i więcej, a nawet podawać ten adres innym dzieciom.
Dlatego pomoc musi być w jakimś stopniu kontrolowana.
Listy od dzieci
Zaczęłam się przyglądać listom które przychodziły niby
od dziecka .I zaniepokoiły mnie słowa które używa dziewięcioletnie dziecko Afryce. Takich słów nie używają
dzieci w wyedukowanej Europie.
Zdarzają się listy od dzieci napisane nad
wyraz poprawnie. Wynika to z tego, że napisanie
listu przerasta możliwości wielu dzieci w Afryce.
Nie ma tam takiej tradycji pisania listu, w dodatku
do osoby, której się nigdy nie widziało na oczy.
Dlatego prawdą jest, że często misjonarki pomagają w pisaniu listów dzieciom.

… więcej o ośrodku
w Bocarandze
Projekt o. Roberta Wnuka – Zakon Braci Mniejszych
Kapucynów
Pod koniec roku 2009, wraz z nadejściem
pory suchej, myślimy o wybudowaniu ośrodka
kulturalno-oświatowego przy naszej misji w Bocarandze w Republice Środkowoafrykańskiej. Miasto
leży na północnym zachodzie kraju i posiada kilka
szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, przedszkola; może mieć szanse na rozwój, tylko trzeba
go umożliwić. W ubiegłym roku były prowadzone
rozmowy z władzami miasta o przyznanie nam
obszaru przylegającego do terenów sportowych
przy naszej misji.
Budynek naszego ośrodka będzie się znajdował w pobliżu prywatnej szkoły podstawowej,
tuż obok nowo powstającego gimnazjum (obydwie
szkoły są zarządzane i prowadzone przez siostry
zakonne wraz z personelem świeckim).
dokończenie na stronie 7
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Projekty pomocowe w 2012 r.
dokończenie ze strony 8
7. P ODRĘCZNIKI DLA
(10/Z AMBIA /2012)

SZKOŁY W

Z AMBII

Szkoła średnia w wiosce Lumimba we wschodniej
Zambii, prowadzona przez Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, potrzebuje 20 kompletów podręczników niezbędnych młodzieży do nauki. Uczniowie
mają determinację i zapał mimo trudnych warunków do zdobywania wiedzy.
Koszt jednego kompletu podręczników to 354 dolary. Kwota projektu wynosi 7080 dolarów.

8. O ŚRODEK KULTURALNO - OŚWIATOWY W
B OCARANDZE . (C ENTRUM OŚWIATOWE –
B OCARANGA )
Bracia kapucyni pracujący w misji w Bocarandze
w Republice Środkowoafrykańskiej wybudowali

… więcej o Bocarandze
ciąg dalszy ze strony 6
Na wykonanie prac budowlanych mamy środki finansowe pochodzące od ofiarodawców. W samą budowę będzie zaangażowana młodzież szkolna (praca przy
porządkowaniu terenu, wyrób cegieł itp.).
Jednak potrzebne jest nam wyposażenie
tego ośrodka. A to już nie będzie możliwe do zrealizowania bez Waszej pomocy. Sam budynek o
wymiarach 30 m na 50 m zawierałby w sobie bibliotekę, 3 sale lekcyjne, 1 pomieszczenie z salą
komputerową i salą projekcyjno-widowiskową.
Wasza pomoc wielce by się do tego przyczyniła.
Prosimy też o sfinansowanie generatora prądotwórczego. W naszych planach mamy podłączenie
się do internetu.
Realizacja tego projektu rozpoczęła się z
początkiem roku 2010 i wciąż trwa. Zakup odpowiedniego sprzętu, transport, sama instalacja zajmują trochę czasu. Odpowiedzialnym za ten projekt jestem ja, o. Robert Wnuk z Zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów, obecnie proboszcz parafii
w Bocarandze, gdzie przebywam na misjach od
2002 roku. Całkowite rozliczenie wraz z dokumentacją zostanie nadesłane po ukończeniu projektu.
Ufam w pozytywne rozpatrzenie mej prośby,
o. Robert Wnuk OFM Cap.,
misjonarz z Republiki Środkowoafrykańskiej
o. Benedykt Pączka OFM Cap.,
dyrektor Sekretariatu Misyjnego w Krakowie

ośrodek kulturalno-oświatowy, służący edukacji i
wychowaniu młodzieży. Potrzebna jest pomoc w
sfinansowaniu wyposażenia ośrodka w bibliotekę,
salę komputerową i widowiskową oraz generator
prądotwórczy.
Kwota projektu: 15 000 euro (do tej pory przekazano 25 proc.).
Istnieje także możliwość wpłacania na program w
wybranym przez ofiarodawcę kraju (dostępne
obecnie kraje: Ruanda, Sudan, Madagaskar, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska) lub na wybrany cel: DOŻYWIANIE (środki są kierowane 2
ośrodki dożywiania: Gomę i Kibeho oraz na dożywianie w przedszkolu w Lomé), EDUKACJA
(środki są kierowane na „Projekt 7/Republika
Środkowoafrykańska”), OPIEKA ZDROWOTNA
(środki są kierowane na „Projekt 3/Kamerun”) lub
KULTURA (środki są kierowane na projekt
„Bocaranga”).

… więcej o Dimako
Zwracam się z siostrzaną prośbą o pomoc
dla moich dzieci w przedszkolu w Dimako w Kamerunie. Świnie, kozy, owce nie dają nam spokoju,
bo drewniany płot, którym ogrodziłam przedszkole 3 lata temu, zupełnie się zawalił. Reperowałam
w ubiegłym roku i zabijałam wszystkie dziury, ale
to już nie ma sensu. Jest zupełnie zgniły i zżarty
przez robactwo. Chciałam ogrodzić siatką 150 cm
na słupkach metalowych. Aby zrobić fundamenty,
trzeba kupić cement, piach i kamienie. Cement jest
bardzo drogi, a ogrodzenie też duże. Wg obliczeń
fachowca będzie to kosztować 3 090 000 FCFA,
czyli 4700 EUR.
Będę bardzo wdzięczna za każdy metr siatki i za każdy metalowy słupek, aby moje dzieci
mogły wrócić do przedszkola, które kochają i
gdzie dobrze się czują. Mam 115 dzieciaków z różnych wyznań w 3 klasach od 3 do 6 lat. Współpracuję z 3 wychowawczyniami. Dzieci chętnie tutaj
przychodzą, uczą się i bawią się razem. Ich dzieciństwo często jest trudne i smutne.
Wiele z nich nie zna swoich rodziców, a
szczególnie ojca. Są spragnione miłości i serca.
Czepiają się mnie z każdej strony, aby ich uściskać,
przytulić. (…) Liczę na dobrą, wyciągniętą dłoń z
pomocą dla moich dzieci. A one będą ze mną spłacać modlitwą dług wdzięczności. Będę cierpliwie
czekać na obiecaną pomoc i polecać prośbę św. Józefowi.
Z wyrazami szacunku i z modlitewną pamięcią,
s. Krystyna Popławska, karmelitanka

Projekty pomocowe w 2012 r.
Na poniższej liście znajduje się 8 obecnie realizowanych projektów jednorazowych. Wpłat na wsparcie projektów należy dokonywać na konto: 05 1020 5226 0000 6402
0025 8103, podając w tytule identyfikator projektu umieszczony w nawiasie. Więcej informacji o prowadzonych projektach znajduje się na stronie www.maitri.pl

1. K OSZTY CESARSKICH CIĘĆ I
W E SSENG (3/K AMERUN /2010)

NAGŁYCH OPERACJI

Ośrodek zdrowia w Esseng w Kamerunie, prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, zajmuje się leczeniem podstawowych chorób. W przypadku porodów i innych nagłych przypadków wymagających interwencji chirurgicznej korzysta z pomocy najbliższego szpitala, oddalonego o 65 km. W ośrodku przychodzi na świat 12-15
dzieci miesięcznie.
Koszt jednej operacji to około 200 euro. Kwota projektu to
2000 euro rocznie.

2. O GRODZENIE PRZEDSZKOLA
(4/K AMERUN /2010)

W

D IMAKO

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus wraz z Caritas prowadzą w Dimako w Kamerunie przedszkole dla dzieci w
wieku od 3 do 6 lat, liczące około 120 podopiecznych. Dotychczasowe drewniane ogrodzenie, chroniące teren przedszkola przed zwierzętami, spróchniało i uległo zawaleniu.
Potrzebne jest solidne ogrodzenie z siatki na metalowych
słupach (więcej o tym projekcie piszemy na stronie 7).
Kwota projektu to 4700 euro.

3. H OSPICJUM

W

K ABUDZE (6/R WANDA /2010)

Hospicjum budowane od czerwca 2010 roku przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów w Kabudze w Rwandzie będzie domem, gdzie chorzy na AIDS i inne nieuleczalne
choroby znajdą godne warunki życia i możliwość korzystania z opieki paliatywnej.
Kwota projektu to 4000 euro. Jest to część kwoty brakującej
do ukończenia budowy.

4. F UNKCJONOWANIE SZKOŁY W N DIM
(7/R EPUBLIKA Ś RODKOWOAFRYKAŃSKA /2011)
Do szkoły Caritasu w Ndim, prowadzonej przez Braci Kapucynów, uczęszcza ok.200 sierot i dzieci z ubogich rodzin,
które nie miałyby żadnych możliwości nauki w szkole publicznej. Misja pomaga im w zakupie zeszytów, książek i

innych przyborów szkolnych oraz organizuje dożywianie. Opłaca też 4 nauczycieli,
których pensje są dość dużym ciężarem.
Potrzebnych jest na nie rocznie 1200 euro.
Kwota projektu: 1200 euro. Jest to projekt
wznawiany co rok.
5. O DBUDOWA 2 DOMÓW
(8/R WANDA /2011)
Siostra Marta Litawa ze Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego prosi o pomoc w
odbudowie dwóch domów. W każdym z
nich mieszkają wdowy z małymi dziećmi w
bardzo trudnej sytuacji materialnej. Gliniane domy są zniszczone przez deszcze oraz
trzęsienie ziemi i grożą zawaleniem.
Kwota projektu, obejmująca materiały budowlane i wyposażenie, to 4000 euro.
6. M ATERACE DLA DZIECI ULICY
(9/Z AMBIA /2011)
Zgromadzenie Misjonarzy Afryki prowadzi w Lusace w Zambii centrum reintegracyjne „Dom nadziei” dla dzieci
ulicy. Dzieci trafiają na ulicę z powodu braku rodziców, patologii w rodzinach lub wpływu rówieśników. Do
wyposażenia rozbudowanego ośrodka
potrzebnych jest 17 materacy.
Koszt jednego materaca to 21 dolarów.
Kwota projektu to 360 dolarów.
ciąg dalszy na stronie 7
1% na pomoc dzieciom w Afryce
Stowarzyszenie Wymiany i Pojednania
KRS 0000148160
Zachęcamy do głosowania (można raz
dziennie) w rankingu organizacji pożytku
publicznego (www.organizacjepozytku.info)
na warszawską wspólnotę Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”,
zarejestrowaną sądownie pod nazwą
„Stowarzyszenie Wymiany i Pojednania”.

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, parafia św. Augustyna, ul. Sudecka 90,
53-129 Wrocław. Opiekun: o. Zenon Pieprzak OFM Cap. Odpowiedzialna: Magdalena Zdeb. Redagują: Konrad Czernichowski, Justyna Huk. Skład i łamanie: Jacek Wójcik. Strona internetowa:
www.maitri.pl, www.wroclaw.maitri.pl. Tel.: 601 86 41 42 (Jan Łucki). E-mail: wroclaw@maitri.pl
(Magdalena Zdeb). Ofiary dla sierot Afryki można przesyłać na konto: 05 1020 5226 0000 6402
0025 8103. Wpłaty z zagranicy: PL 05 1020 5226 0000 6402 0025 8103, BIC/SWIFT: BPKOBPPW.
Zapraszamy do udziału w pracy na rzecz biednych Trzeciego Świata (wejście od podwórza, na
lewo od zakrystii: wtorki 17.00-21.00 z przerwą na wieczorną mszę św.).
PRZECZYTAŁEŚ? PRZEKAŻ INNYM! ● PRZECZYTAŁEŚ? PRZEKAŻ INNYM! ● PRZECZYTAŁEŚ? PRZEKAŻ !

