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Wstęp Dożywianie dzieci Centrum medyczne Alfabetyzacja Budowa studni Ewangelizacja Finanse

Warszawa, 2 marca 2017 r.

Drodzy Darczyńcy,

Prezentujemy sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych od Państwa środków finansowych za okres 
od 2 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Środki, które otrzymaliśmy od Państwa, zostały w całości przekazane naszym misjonarzom pracującym 
w Burkina Faso na następujące projekty: centrum medyczne i dożywianie dzieci, budowę studni wody 
pitnej, alfabetyzację oraz budowę kaplicy w Bourou. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Fundacji Sięgnij NIEBA za hojne i bezinteresowne zaangażowanie w działa-
nia na rzecz potrzebujących w Burkina Faso oraz wsparcie pracy naszych misjonarzy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali serce dla braci i sióstr w Burkina Faso za otrzymane wsparcie 
w postaci modlitwy, zaangażowania i przekazanych darowizn. Wierzymy, że Państwa wkład nie tylko 
pomaga materialnie potrzebującym, ale jest znakiem solidarności i nadziei dla obdarowanych.  
Z naszej strony zapewniamy o modlitwie w intencji przyjaciół i dobrodziejów misji. 

W imieniu Franciszkanów serdecznie dziękuję za Państwa pomoc.

o. Wiesław Chabros, Ekonom Prowincji Warszawskiej
franciszkanie.burkinafaso@gmail.com
Tel.: + 48 504 086 974



Drodzy Przyjaciele Fundacji Sięgnij NIEBA,

Kiedy w kwietniu 2015 r. powoływaliśmy Fundację Sięgnij NIEBA, marzyliśmy o stworzeniu Dzieła 
wyjątkowego. Fundacji, która w 100% będzie służyć zarówno obdarowanym jak i pomagającym.

Przekazując Państwu niniejsze Sprawozdanie rozpiera nas duma i poczucie ogromnej satysfakcji  
z osiągniętego celu. Wierzymy, że to dopiero początek - najlepsze jest przed nami.

A jeśli podoba się Państwu działalność non-profit naszego zespołu, proszę przekażcie informację  
na temat Waszej Fundacji Sięgnij NIEBA swoim bliskim i znajomym.

Dziękuję, że obdarzyliście nas Państwo zaufaniem.

Prezes Fundacji Sięgnij NIEBA

fundacja@siegnijnieba.pl
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Dożywianie dzieci

Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.

                                  Jezus Chrystus
Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA



CO NAJMNIEJ

542
DZIECI WYLECZONYCH  

Z NIEDOŻYWIENIA

PONAD

10.850
WYDANYCH POSIŁKÓW

…A TO WSZYSTKO
DZIĘKI 

PAŃSTWA POMOCY.

88% dzieci do 5 roku życia ma anemię

Przyczyn niedożywienia dzieci w Burkina Faso jest wiele. Jedną z nich 
jest uboga dieta miejscowej ludności wynikająca z małej różnorodności 
produktów i jej niewielkiej ilości. Stąd 
karmiące niemowlęta matki nie mają 
mleka. Ostatnie badania wykazały, 
że połowa z karmiących kobiet jada 
regularnie raz dziennie. Co piąta z nich 
co drugi dzień. Zdarzają się przypadki, 
że matki jedzą raz na trzy dni… 

W trosce o najmniejszych

W prowadzonym przez misjonarzy Centrum przyjmuje się dzieci 
z powikłaniami po malarii, z przewlekłymi infekcjami oddechowymi 
oraz z anemią. W ub.r. było ponad 500 bardzo ciężkich przypadków, 
np. z poziomem hemoglobiny 4 g/dl czyli niedokrwistością zagrażającą 
życiu (norma to 12-18 g/dl). Zastosowanie ma tu terapia farmakologiczno-
-dietetyczna ze specjalistycznymi produktami wysokobiałkowymi. 
Pozostałe przypadki z ub.r. to grupa ok. 2000 dzieci, które po tygodniu 
regularnej terapii wróciły do normy. Na bieżąco robione są pokazy 
kulinarne dla mam by poznały jak urozmaicić i dobrać produkty 
żywieniowe dla swoich pociech.

20% karmiących
kobiet jada 

co drugi dzień

www.siegnijnieba.pl
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Centrum medyczne w Sabou

Miłość to jedyna rzecz na świecie,
która się mnoży gdy się ją dzieli.

                    Albert Einstein
Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA



Na pomoc chorym

Centrum medyczne w Sabou założone i wybudowane przez 
franciszkańskich misjonarzy działa niestrudzenie od 2008 roku. Każdego 
roku udziela się  tu kilkanaście tysięcy konsultacji medycznych 
pacjentom z najróżniejszymi schorzeniami. Centrum składa się 
z pogotowia, sali opatrunkowej, sali przyjęć po wypadkach, radiologii, 
ambulatorium, porodówki, bloku operacyjnego, centrum dożywiania 
dzieci, gabinetu lekarskiego i dentystycznego. Jedną z pilniejszych 
obecnie potrzeb jest wymiana zużytego analizatora do morfologii.

Zbieramy na analizator

Niezbędny sprzęt do badania krwi pozwala wcześnie wykryć wiele 
chorób (np. stany zapalne, choroby nowotworowe, anemię, cukrzycę) 
i szybko podjąć prawidłowe leczenie. 
Dzięki Państwa ofiarności uzbieraliśmy do ub. roku 13.562 zł. Wierzymy, 
że wspólnymi siłami szybko uda się zebrać całość kwoty potrzebnej do 
zakupu w/w sprzętu.

PONAD

107.000
OSÓB 
OBEJMUJE OPIEKĄ 
CENTRUM MEDYCZNE 
W SABOU

PRZYKŁADOWE TESTY

WYKONANE W 2016 R.: 

3.000
MALARIA

1.518
HEMOGLOBINA31%

Uzbieraliśmy (31.12.2016)
13.562 zł

Potrzebujemy
44.000 zł

www.siegnijnieba.pl
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Kursy alfabetyzacji

Człowiek, który nie umie pisać i czytać, doświadcza wielkich trudności.
Jest naprawdę ubogi

                św. Jan Paweł II
Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA



JUŻ  83
BURKINABÉ 

UCZYĆ SIĘ PISAĆ,  
CZYTAĆ I LICZYĆ.

TO PAŃSTWA  
ZASŁUGA.

ZAKUP PRZYBORÓW
SZKOLNYCH
DLA   45 DZIECI 

Z TERENÓW MISJI

Szansa na wyjście ze skrajnej biedy

W czasach gdy połowa ludzi na ziemi ma dostęp do Internetu, jest 
państwo gdzie odsetek ludzi nie potrafiących pisać i czytać w ojczystym 
języku sięga 64%. To Burkina Faso, kraj w którym ponad 12 milionów 

ludzi to analfabeci. Nieumiejętność 
czytania i pisania skazuje ich na totalny 
margines społeczny. Prowadzone 
na terenie misji kursy alfabetyzacji 
stanowią najlepszą pomoc okazywaną 
mieszkańcom Burkina Faso, by mogli 

rozwijać swoją inteligencję, wykorzystywać uzdolnienia, wzbogacać 
więzi z innymi ludźmi i kierować swoim życiem w sposób bardziej 
odpowiedzialny. Państwa pomoc nieodwracalnie zmienia ten świat na 
lepszy. W imieniu Burkinabé serdecznie dziękujemy.

Akcja „dzieci dzieciom”

Dowód na to, że pomagać może każdy bez względu na wiek, jest 
inicjatywa zorganizowana przez dzieci pierwszokomunijne ze szkoły 
”Sternik” w Otwocku. Zbiórka pieniędzy dla rówieśników z Burkina Faso 
uwieńczona została sukcesem! We wrześniu ub. r. dzieci z terenów misji 
otrzymały przybory szkolne: ołówki, zeszyty i długopisy. Dziękujemy!

Wystarczy 70 złi na zawsze 
zmienisz czyjeś życie

www.siegnijnieba.pl
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Budowa studni w Velia

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa,
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

                Jezus Chrystus
Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA



Woda na pustyni

Obszar misji, na którym pracują franciszkańscy misjonarze to w głównej 
mierze tereny wiejskie. Zamieszkiwane przez Burkinabé ziemie 
to sawanna lub sahel. Pora sucha trwa tu zwykle 8-9 miesięcy, stąd 
woda stanowi dobro rzadkie. Występujące sporadycznie małe zbiorniki 
wodne nadają się jedynie do pojenia bydła. Niejednokrotnie po świeżą 
wodę pitną trzeba iść kilometrami. Projekt, który leży nam na sercu 
to wybudowanie studni dla mieszkańców wioski Velia. 

Studnia dla 1200 mieszkańców Velia

 W wiosce Velia jest jeden punkt ujęcia wody 
(stara, odkryta studnia kopana) ale tamtejsza 

woda nie nadaje się do picia.Najbliższa 
studnia z pompą jest 2,5 km od wioski. 
Koszt budowy nowej studni to 
35.000 zł. Mieszkańcy systematycznie 
organizują zbiórki (zebrali 3.000 zł) ale 
sami nie są w stanie uzbierać całości. 

Pomoc Darczyńców jest niezbędna. 
Do 31 grudnia zebraliśmy 5.345 zł. Gorąco 

liczymy na Państwa wsparcie finansowe  
 by móc ukończyć budowę.

KAŻDEGO DNIA
DZIECI I KOBIETY
Z VELIA POKONUJĄ

5 km
BY ZAOPATRZEĆ SIĘ  
W ŚWIEŻĄ WODĘ PITNĄ

24% BURKINABÉ

tj. 4,7 mln OSÓB
NIE MA DOSTĘPU DO 
ŚWIEŻEJ WODY PITNEJ

www.siegnijnieba.pl
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Budowa kaplicy w Bourou

A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim,
a zwłaszcza naszym braciom w wierze.

              św. Paweł Apostoł
Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA



2000
CHRZEŚCIJAN

Z BURKINA FASO
WYRAŻA GORĄCE

PODZIĘKOWANIA DLA…

359
DARCZYŃCÓW,  

KTÓRZY  
SFINANSOWALI

BUDOWĘ DACHU
KAPLICY!

Chrześcijanie w Burkina Faso

Pierwsi misjonarze dotarli do Burkina Faso 117 lat temu. Tutejszy  
Kościół jest bardzo dynamiczny, radosny i żywy. Burkinabé mają  
głęboki zmysł religijny, świadomość istnienia Boga Stwórcy i świata  
duchowego. Ich kultura przypomina nam o fundamentalnych warto-
ściach: rodzinie, miłości i życiu.
Pomimo zróżnicowanych poglądów religijnych (⅓: ⅔) panuje tu 
przykładna tolerancja i wspólnotowy wymiar życia. Nie do pomyśle-
nia jest święto, w którym nie uczestniczy cała wioska, niezależnie od 
wyznawanej wiary.

Postępy prac budowlanych

Od ponad 9 lat chrześcijanie z Bourou zbierają datki aby zbudować 
kaplicę. W ubiegłym roku prace nabrały tempa. Drodzy Darczyńcy, 
ten dach na zdjęciu powyżej to namacalny ślad Waszej ofiarności 
i wrażliwości za co gorąco dziękujemy! 
Do ukończenia budowy pozostało już naprawdę niewiele. Zbieramy 
na tynki, posadzkę i betonowe ławki. Aktualne postępy prac będą 
sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych Fundacji  
(www.siegnijnieba.pl/ewangelizacja).
Zachęcamy Państwa do wsparcia finansowego budowy.

www.siegnijnieba.pl
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JESTEM PEŁEN PODZIWU I SZACUNKU ZA WASZE ZAANGAŻOWANIE 
W NIESIENIU POMOCY MIESZKAŃCOM BURKINA FASO. 

NIECH TA INICJATYWA SIĘ ROZRASTA I PRZYNOSI OWOCE!

Jacek Antoniuk

100%
DAROWIZNY

Ponieważ wszystkie wydatki  
związane z prowadzeniem 

Fundacji pokrywamy
z funduszy własnych…

100%
KAŻDEJ ZŁOTÓWKI

przekazanej przez Ciebie
idzie bezpośrednio na

walkę z ubóstwem.



FINANSE

SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA OTRZYMANYCH DAROWIZN
NA CELE MISJI FRANCISZKAŃSKIEJ W BURKINA FASO

Okres: od 2 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Przekazane darowizny:
Kursy alfabetyzacji na terenie misji
Budowa studni w wiosce Velia
Centrum medyczne i dożywianie dzieci
Ewangelizacja: budowa kaplicy w Bourou

Łącznie:

5 823 zł
5 345 zł

27 124 zł
45 342 zł

83 634 zł

Warszawa, 31 grudnia 2016 r.



F U N D A C J A

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca franciszkańscy misjonarze  
z Sabou odprawiają mszę świętą w intencji Darczyńców.

o. Giacomo DI CIANO
Proboszcz parafii w Sabou

o. Tomasz KRĘT
Franciszkanin z Sabou

o. Sylwester PUDŁO
Wikariusz parafii w Sabou

DZIĘKUJEMY


