MISJA W BURKINA FASO

2017

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Drodzy Darczyńcy

„Wzruszające…”

„Super!”

„Obejrzałem film i uśmiech mi z buzi
nie schodził. Gratuluję!”

„BRAWO!
niesamowite”

Oglądaj nasze filmy ze Sprawozdania!

„Śliczny profesjonalny film,
motywujący do pomocy,
jestem pełna podziwu!!”

„Obejrzałem Wasz film o edukacji.
Wzruszyłem się.”
„Świetna robota!
Byliśmy pod wrażeniem.”

„To prawdziwa studnia życia!”

Skanuj kod QR i przenieś się prosto do Burkina Faso!

Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

Pobierz czytnik
kodów QR

Przytrzymaj aparat
telefonu nad kodem

Zależy nam na Państwa satysfakcji i poczuciu, że każda
ofiarowana złotówka pracuje dobrze. Dlatego zgodnie
z naszą zasadą – 100% informacji zwrotnej – przekazuję
Państwu Sprawozdanie za rok 2017, które w sposób
przejrzysty przedstawia efektywność naszych działań.
W tym miejscu pragnę podziękować wolontariuszom
Fundacji za ich wkład pracy i zaangażowanie, bez których
nie powstałoby tak wspaniałe dzieło.

Korzystanie z kodów QR
Kody QR, które znajdziesz
w sprawozdaniu, przeniosą
Cię na strony Internetowe,
gdzie obejrzysz wspaniałe
filmy dokumentujące nasze
działania w Burkina Faso.

Z przyjemnością dzielę się z Wami wydarzeniami
minionego roku. Był to czas dynamicznego rozwoju
Fundacji i jej działań. Dzięki Państwa wsparciu
finansowemu pomogliśmy ponad 10.000 mieszkańcom
Burkina Faso, za co wyrażamy ogromną wdzięczność.
W tym czasie uzyskaliśmy również Status Organizacji
Pożytku Publicznego.

FILM

Pozostaję z wyrazami szacunku,

Kliknij i oglądaj
w jakości HD!

Sebastian Siewiera
Fundator, Prezes Zarządu

Uczniowie z Dayalo

Dayalo to mała afrykańska wioska leżąca w głębokim
buszu Burkina Faso. Raz w miesiącu przyjeżdża
tu misjonarz by odprawić mszę w kaplicy (na zdjęciu).
To właśnie w niej – dzięki Państwa pomocy – tutejsi
mieszkańcy uczą się czytać i pisać by wyjść z ciemności.

ZOBACZ FILM

Zadziwiające jak wiele godności w życie człowieka wnosi
umiejętność napisania swojego imienia i nazwiska.

Już 47 mieszkańców Burkina Faso
nauczyliśmy czytać, pisać i liczyć!
Kolejne 2 klasy rozpoczęły kurs
alfabetyzacji. Wszystko dzięki
pomocy 100 Darczyńców Fundacji.
W 2017 r. sfinansowaliśmy naukę w wioskach Dayalo
i Nariuo. Po ukończonym kursie uczniowie przystąpili
do egzaminu końcowego. 47 osób zdało egzamin i umie
czytać, pisać i liczyć.
W 2018 uruchomiliśmy kursy alfabetyzacji w wioskach
Kaamse i Bougnounou. Jednocześnie wydłużyliśmy rok
szkolny z 3 do 5 miesięcy (zajęcia odbywają się 6 razy
w tygodniu). Dzięki bardziej intensywnemu programowi
nauczania wierzymy, że odsetek osób zdających egzamin końcowy będzie jeszcze wyższy. Zmiany wpłynęły
na wzrost kosztów nauczania w przeliczeniu na jednego
ucznia ze 100 zł do 150 zł.

Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

Mathieu Zèba, 22 lata

„Mam liczne rodzeństwo, jest nas dwadzieścioro.
To moje pierwsze doświadczenie w chodzeniu
do szkoły. Zdecydowałem się ponieważ chcę wyjść
z ciemności. Poza tym chcę pomóc innym by oni
również mogli zdobyć tę wiedzę.
Jedyny czas wolny jaki mam przypada w nocy.
Czasami mogę pouczyć się w niedzielę.
Jeśli zdobędę więcej wiedzy, chcę głosić Ewangelię,
to jest moje marzenie. Dojeżdżam codziennie
do szkoły na rowerze ok. 15 km z mojej miejscowości
Dalo, po to by spełnić moje marzenie.”

ZOBACZ FILM

Prezent, który będzie
pamiętał(a) całe życie:
wy
cena ka
cie
na mieś

12,50 zł
x 12 m-cy
= nauczę bliźniego
pisać i czytać
Ustawić w banku
zlecenie stałe
Chcę pomóc

Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

Numer konta: 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
Tytuł przelewu: Darowizna – kurs alfabetyzacji w Burkina Faso

Studnia w Velia

Trzy samochody ze sprzętem, kilkunastoosobowa ekipa
drążąca dziurę w ziemi, tłumy gapiów. Lateryt, glina,
żwir, granit. Emocje unosiły się w powietrzu podobnie
jak wszędobylski kurz i hałas. Po trzech godzinach
bryznęło błoto. Z Bożą pomocą udało się. Jest woda!

ZOBACZ FILM

„Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będziemy mieć tu studnię.
To dla nas Wielki Dar, za który bardzo dziękujemy.”
Szef wioski Velia.
Drodzy Darczyńcy, budując tę studnię zmieniliście na zawsze
los mieszkańców tej wioski. Skróciliście ich codzienny dystans
chodzenia po wodę pitną o 2,5 km (licząc w jedną stronę),
wpłynęliście na ich zdrowie, lepsze wykształcenie i szansę na poprawę warunków bytowych. By udokumentować
Państwu całe wydarzenie postanowiliśmy pojechać na miejsce
i nagrać realizację budowy. Zachęcamy do obejrzenia filmu.
Nasza studnia dla:

1200 mieszkańców

Nazwa miejscowości:

Velia (Burkina Faso)

Odl. do najbliższej studni:
Głębokość odwiertu:
Data odbioru:
Liczba darczyńców:

Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

2,5 km w jedną stronę
52 metry
20 maja 2017 r.
225 osób

Szkoła „Strumienie”

Już po raz drugi „Strumienie” Szkoła Podstawowa
w Józefowie zaangażowała się w zbiórkę funduszy
na projekty realizowane w Burkina Faso. Na zdjęciu
dziewczynki klas 0-3 oraz o. Sylwester Pudło.

Zbiórka
na studnię w Diao
Wielkim sukcesem zakończyła się zbiórka
zorganizowana w „Strumienie” Szkole Podstawowej
w Józefowie. Uczennice klas 0-3 w ciągu
3 miesięcy uzbierały 4.218,18 zł. Całość kwoty
przeznaczyliśmy na budowę studni w wiosce
Diao.
W trakcie spotkania zorganizowaliśmy dzieciom
sporo atrakcji jak pokonanie labiryntu do studni
czy pełen emocji bieg z oryginalnymi 20-litrowymi
bidonami, które przywieźliśmy prosto z Burkina
Faso. Oczywiście bidony były puste :)
Serdecznie dziękujemy dzieciom oraz ich rodzicom
za ofiarność, a także kadrze menedżerskiej
i
nauczycielskiej
w
szczególności
pani
dyrektor A. Dziekańskiej oraz pani A. Litwiniec
za zorganizowanie zbiórki.

Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

ZOBACZ FILM

Studnia w Diao - 120 m pod ziemią!

Tym razem nie było tak łatwo. Robotnicy, którzy wiercili już chcieli się poddać
i złożyć „broń” po przekroczeniu 90 metrów ale trochę cierpliwości okazało
się zbawienne. Wodę znaleźli na głębokości 120 metrów! Szef ekipy wiercącej
mówił, że to jeden z najtrudniejszych odwiertów jaki wykonali w Burkina Faso.
Dzięki Panu Bogu udało się zainstalować pompę i miejscowa ludność korzysta
z dobrej wody.

„Kiedy pojechałem na odbiór widziałem wielką radość wśród osób, które otrzymały pomoc.
Ludzie opowiadali, że dotychczas musieli chodzić daleko po wodę, co pochłaniało dużo czasu i sił.
Teraz z wielką nadzieją zaczynają snuć plany rozwoju swoich gospodarstw.”
o. Sylwester Pudło
Wioska Diao położona jest w prowincji Ziro, w gminie Bakata ok. 80 km od Sabou. W tym rejonie
nie ma wielu zabudowań i teren wydaje się bezludny, jednak w promieniu 2-3 kilometrów
mieszka ok. 1000 osób zajmujących się głównie uprawami i hodowlą zwierząt. Najbliższa
pompa skąd dotychczas czerpali wodę znajduje się w odległości ok. 4-5 km w jedną stronę.
Dziękujemy Państwu za pomoc.
Nasza studnia dla:

1000 mieszkańców

Nazwa miejscowości:

Diao (Burkina Faso)

Odl. najbliższej studni:
Głębokość odwiertu:
Data odbioru:
Liczba darczyńców:

Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

4-5 km w jedną stronę
120 metrów
30 listopada 2017 r.
314 osób

Dramat w Tiaré

Wioska Tiaré leży w głębokim buszu Burkina Faso.
Te wyschłe „jezioro”, które Państwo widzicie to zbiornik
retencyjny, z którego czerpie wodę do picia cała wioska 4000 mieszkańców. Każdego dnia dzieci wybierają wodę
z dołów błotnych, połączonych ze zbiornikiem, by zanieść
ją do swoich domostw. Nie wchodzą głębiej do jeziora,
gdyż pływają w nim krokodyle.

ZOBACZ FILM

Apel o pomoc
Drodzy Darczyńcy, warunki bytowe jakie zobaczyliśmy
w wiosce Tiaré są zastraszające. Możecie Państwo sami
przekonać się o tym oglądając film. Gorąco apelujemy
do wszystkich o pomoc w wybudowaniu studni dla tej
wioski. Bardzo nam zależy aby jak najszybciej im pomóc
i zmienić tę tragiczną sytuację.

Chcę pomóc

Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

Numer konta: 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
Tytuł przelewu: Darowizna – budowa studni w Burkina Faso

Na zdjęciu o. Tomasz Kręt,
a tu nasz analizator

ZOBACZ FILM

Dla chorych przybywających do Centrum Medycznego w Sabou
ten sprzęt laboratoryjny to dar z niebios.
Laboratorium CM w Sabou jest mocnym ogniwem wspierającym
szpital w realizowaniu jego misji - opieki medycznej. Za plecami
o. Tomasza Kręta (dyrektora Centrum) znajduje się analizator
do badania krwi, który udało się kupić dzięki Państwa wsparciu.
Aparat pozwala w ciągu 60 sekund wykryć wiele chorób (np. anemię,
cukrzycę, stany zapalne, choroby nowotworowe) i szybko podjąć
prawidłowe leczenie. Jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni
za pomoc.
Ojciec Tomasz jak prawdziwy gospodarz dba o każdą wydaną
złotówkę. Dzięki jego staraniom udało się zakupić analizator
z rabatem oraz bez opłat celnych i dodatkowych podatków.

Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

Liczba osób korzystająca
z badań aparatu w 2017 r.:		

3.600 osób

Cena katalogowa analizatora:
Cena wynegocjowana:  		

43.000 zł
20.500 zł (!)

Liczba darczyńców:			

469 osób

Na zdjęciu Yameogo Bazile.
Te urządzenie kupiliśmy
dzięki Państwa pomocy.

„Dziękujemy Wam za to, że pomogliście
ocalić życie kolejnych osób.”
Yameogo Bazile (technik biomedyczny)
Za uzbierane w ubiegłym roku fundusze na Centrum Medyczne
oraz dzięki staraniom o. Tomasza udało się zakupić dodatkowo
aparat do jonogramu czyli urządzenie do badań laboratoryjnych,
które służy do oceny zawartości elektrolitów w osoczu (chloru,
potasu, sodu i wodorowęglanów).
Dzięki niemu można wcześniej rozpoznać i skuteczniej leczyć wiele
chorób takich jak: niewydolność serca, niedoczynność tarczycy,
choroby nerek i układu oddechowego, anoreksję, osłabienia,
paraliż itp.

Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

Liczba osób korzystająca
z badań aparatu w 2017 r.:		

1.950 osób

Cena katalogowa:			
Cena wynegocjowana:  		

55.000 zł
26.500 zł (!)

Liczba darczyńców:			

469 osób

Zwyciężyć z malarią

Odette (lat 5) walczy z malarią by wygrać
życie. Co roku Centrum Medyczne w Sabou
przyjmuje 2500 osób chorych na malarię.
Większość z nich to dzieci i kobiety w ciąży.

25 kwietnia – Światowy Dzień Malarii

„

Dobroć jest cichym czynieniem tego,
o czym inni mówią głośno.
Friedl Beutelrock

Drogi Darczyńco
Za miesiąc w Burkina Faso rozpocznie się pora deszczowa,
a więc sezon, w którym malaria zbiera swoje największe żniwa.
Szczególnie wśród małych dzieci i kobiet w ciąży.
Już dziś podejmujemy akcję „Jestem AfroMEDYKIEM – walczę z malarią”.
Wesprzyj zakup testów i leków, abyśmy wspólnie
mogli zdążyć z pomocą by uratować życie.
Nosząc tę silikonkę promujesz akcję i sprawiasz,
że inni również mogą się do nas przyłączyć.
Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

Dożywianie dzieci

Burkina Faso to jedno z najbiedniejszych i najmniej
rozwiniętych państw świata. Jednym z ukrytych
tu problemów jest przewlekłe niedożywienie dzieci.

ZOBACZ FILM

Dzięki Państwa pomocy
w 2017 roku wyleczyliśmy
z niedożywienia 880 dzieci.
Dziękujemy.
Franciszkańskie Centrum Medyczne w Sabou każdego roku
przyjmuje ok. 4000 dzieci z anemią, malarią i infekcjami dróg
oddechowych. Większość z nich jest poważnie niedożywiona.
Program opieki obejmuje:
– terapię farmakologiczno-dietetyczną
– dystrybucję specjalnych produktów wysokobiałkowych,
pożywek wzmacniających i mleka modyfikowanego
– edukację matek w obszarze urozmaicenia diety i dobrania
właściwych produktów dla swoich pociech.

Od 3 lat współpracujemy z misjonarzami
aby pomóc niedożywionym dzieciom
w dostępie do pożywnych diet i leków.
Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

45%
zgonów dzieci
do 5 roku życia
wynika
z niedożywienia

To dzienna kwota
żywienia niedożywionego dziecka
w Centrum Medycznym w Sabou.
20-dniowa kuracja
przywraca mu zdrowie.

Niedożywione dzieci, które
przeżyły wczesne dzieciństwo,
prawdopodobnie będą mniej rozwinięte
i bardziej podatne na choroby.

Chcę pomóc
Nr konta: 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
Tytuł przelewu: Darowizna - dożywianie dzieci w BF

Kaplica w Bourou

Dla każdej osoby przyjmującej Chrystusa za swojego Pana
istnieje potrzeba posiadania struktur, takich jak ta piękna
kaplica, którą razem z Wami budujemy w Bourou.

ZOBACZ FILM

Nigdy nie jest za późno,
by swoje życie zawierzyć Jezusowi.

Drodzy Darczyńcy,
Nie wiem jak Wam dziękować za pomoc w budowie
tej kaplicy. Modlę się do naszego Pana, który mówi, jak
ważne jest to co robicie.
Moje słowa choć pełne wiary, zostaną zapomniane,
ale mury tej kaplicy i jej piękno pozostaną, ażeby dać
korzenie i stabilność głoszenia Dobrej Nowiny o Bożej
miłości.
Niech Pan napełni Was swoją łaską za to co robicie,
za Wasz udział w ewangelizacji.
o. Giacomo Di Ciano
(na zdjęciu obok)

Zdjęcie: Fundacja Sięgnij NIEBA

ZOBACZ FILM

Kaplica
w Bourou

Tu jest
kaplica
w Bourou
Współrzędne:
12˚03'11.5" N
2˚00'59.7" W

Tutejsi chrześcijanie bardzo angażują się w budowę
kaplicy, która służy 2000 wiernym z kilku wiosek.
Regularnie robią kolektę, angażują się przy budowie.
Ale brakuje im pieniędzy na prace wykończeniowe
związane z wylaniem posadzki oraz betonowych
ławek. Przewidziany koszt to ok. 60.000 zł.
Państwa wkład jest tu nieodzowny.
Prosimy o pomoc i zachęcamy do obejrzenia filmu.

Chcę pomóc
Numer konta: 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596
Tytuł przelewu: Darowizna - budowa kaplicy w Bourou

Podsumowanie działań Fundacji w 2017 roku
Co zrobiliśmy
Sfinansowaliśmy kurs alfabetyzacji
w wioskach Dayalo i Nariuo

ILU OSOBOM POMOGLIŚMY

47 osób nauczyliśmy pisać i czytać

Liczba darczyńców

100% zebrane = 100% przekazane

31 osób

4 890 zł

Wybudowaliśmy 2 studnie
w wioskach Velia i Diao

2 200 osób ma dostęp do wody pitnej

492 osoby

67 278 zł

Sfinansowaliśmy zakup 2 urządzeń
dla laboratorium CM w Sabou

5 550 osób korzystało z badań

251 osób

33 438 zł

251 osób

22 003 zł

112 osób

12 513 zł

Sfinansowaliśmy zakup pożywnych
diet i leków dla niedożywionych dzieci
Ukończyliśmy budowę dachu
kaplicy w Bourou

880 dzieciom przywróciliśmy zdrowie
2 000 wiernych korzysta z kaplicy

140 122 zł

Fundacja Sięgnij NIEBA
ul. Włodarzewska 67C/20
02-384 Warszawa
tel. +48 512 017 371
fundacja@siegnijnieba.pl
KRS: 0000553120 NIP: 7010478244 REGON: 361274002
Organ rej.: Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr rachunku bankowego: mBank S.A. 65 1140 2004 0000 3502 7563 2596

