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Drodzy Darczyńcy,
ubiegły rok był dla naszej Fundacji wyjątkowy – skala osób, którym pomogliśmy była oszałamiająca.
To Państwa zasługa, za co z serca dziękuję w imieniu swoim i obdarowanych, ubogich w potrzebie.

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.
Jezus Chrystus

W celu udokumentowania przekazywanej pomocy, raz na kilka lat wyjeżdżam do Burkina Faso
wraz z operatorem kamery Adamem Szklarkiem, autorem wyjątkowych zdjęć i kadrów filmowych,
które możecie Państwo oglądać chociażby w tym raporcie. Tak było i tym razem w kwietniu 2022 r.
Piszę Państwu o tym, gdyż chcę osobiście zaświadczyć o wielkiej wdzięczności, jaką otrzymujemy od
Burkińczyków. Zawsze gdy robimy zdjęcia, wywiady z osobami, którym Państwo pomagacie, pojawia
się dziękczynienie, radość i wzruszenie. To najpiękniejsze chwile, które na zawsze zapadają w sercu.
I to właśnie chciałbym Państwu przekazać, tym właśnie chcę się z Państwem podzielić:
bezpośrednimi i osobistymi podziękowaniami od ludzi, którym pomagacie. Zapewniam Państwa
również, że zajmujecie szczególne miejsce w modlitwach franciszkańskich misjonarzy, którzy zawsze
mówią o Was z wdzięcznością, dziękując za wszelką pomoc jaką niesiecie potrzebującym.
Dziękuję, że to właśnie nas obdarzacie Państwo zaufaniem i jesteście z nami przez okrągły rok.
Z wdzięcznością,

Druk wykonany i sfinansowany przez firmę
Grafix Centrum Poligrafii – Partnera Fundacji Sięgnij NIEBA

Sebastian Siewiera
Prezes Zarządu Fundacji

ALFABETYZACJA

W 2021 roku dzięki Państwa pomocy
nauczyliśmy czytać, pisać i liczyć 51 osób,
a w tym roku w 5 wioskach uruchomiliśmy
pierwszy rok kursu alfabetyzacji dla 156 uczniów.
Jesteśmy Państwu wdzięczni za tak pozytywny odzew Bożonarodzeniowej akcji
„Długopis NADZIEI”, którą to nadzieję na lepsze jutro daliście aż 156 analfabetom
z Burkina Faso. Już w styczniu wystartowaliśmy z nowymi kursami pierwszego roku
alfabetyzacji w wioskach Riyalo, Woro, Guirgo, Nariou i Tathyou. 93% kursantów
stanowią dziewczęta i kobiety, z których najmłodsza ma 11 lat, a najstarsza 72 lata.
Ale wśród uczących się są również mężczyźni, o czym na następnej stronie raportu.
W Burkina Faso tylko 47% dzieci zapisanych jest do szkół, a uczęszcza do nich
jeszcze mniej. Wynika to głównie z biedy, częstego niedoboru żywności i ignorancji
ze strony niepiśmiennych rodziców. Dzieci zamiast do szkoły chodzą po wodę,
pracują w polu, wypasają bydło, pomagają w domu. Stąd analfabetyzm staje się tu
niemalże „dziedziczny”. Ten trudny problem doskonale przedstawia franciszkanin
o. Christian Seogo, który sam będąc Burkińczykiem napisał na ten temat artykuł:
„Szkoła (nie) dla wszystkich”. By go przeczytać proszę zeskanować kod QR.

Pierwszy rok kursu alfabetyzacji w Nariou
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Niech miernikiem sukcesu nie będzie zysk i ekspansja, ale liczba osób,
które dzięki wam wyjdą ze skrajnego ubóstwa i znajdą godną pracę
papież Franciszek

ARTYKUŁ

Wśród osób, którym daliście Państwo szansę rozpoczęcia pierwszego
roku kursu alfabetyzacji są kobiety na zdjęciu obok. Dziękujemy.

Dziękujemy za waszą hojność.
Nazywam się Marcel Kabore. Urodziłem się w 1970 roku. Jestem żonaty i mam
sześcioro dzieci. Zdecydowałem się na kurs alfabetyzacji, ponieważ uznałem, że jest
to dla mnie bardzo ważne i przydatne.
W naszym nowoczesnym świecie będąc analfabetą trudno jest poradzić sobie w życiu.
W dzisiejszych czasach, nawet gdy jesteś rolnikiem, chcesz hodować zwierzęta,
czy też jesteś mechanikiem, po prostu musisz umieć pisać i czytać. Choćby prosta
sprawa podróżowania także wymaga tej umiejętności, aby móc czytać znaki drogowe.
Jest wiele atutów, gdy umie się pisać i czytać, stąd zdecydowałem się pójść do szkoły.
Przed rozpoczęciem kursu alfabetyzacji wiedziałem co nieco o czytaniu, ale ta
umiejętność była niewystarczająca, stąd przyszedłem poprawić moją małą wiedzę.
Po kilku miesiącach nauki wiem znacznie więcej. Teraz na przykład, samodzielnie
używam mojego telefonu. Gdy otrzymam połączenie wiem, kto dzwoni i sam
mogę odpisać na wiadomość. Nawet teraz mogę przeczytać wiadomość napisaną
po francusku i odpowiedzieć na nią. Nie potrzebuję już także prosić inną osobę,
by napisała za mnie list, bo potrafię zrobić to sam.
Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają projekt alfabetyzacji.
Tak wielu z nas jest jeszcze w potrzebie. Dziękujemy za waszą hojność.
Modlimy się, aby Bóg błogosławił was za wszystkie wasze dobre uczynki.
Roczny kurs alfabetyzacji 150 zł za osobę

Pomagam

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

Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć.
św. Jan Paweł II

Marcel Kabore, uczeń z Tathyou (BF)
© Fundacja Sięgnij NIEBA

ŚWIADECTWO

Kluczem do rozwiązywania problemu ubóstwa jest edukacja.

Dziękując za dotychczasową pomoc, proszę Was o stałe wsparcie tego projektu,
abyśmy mogli co roku uruchamiać nowe kursy, dając moim rodakom nadzieję na lepsze jutro.
o. Christian Seogo (Burkina Faso)

W Burkina Faso każda z młodych osób, która potrafi czytać, pisać i liczyć o wiele
łatwiej znajduje pracę, dzięki czemu może wyprowadzić z ubóstwa swoją rodzinę,
a w przyszłości wykształcić swoje dzieci tak, aby i one nie cierpiały z powodu biedy.
Dlatego też, tak ważne są wspierane przez Państwa kursy alfabetyzacji, które
uaktywniają zawodowo zarówno młodych jak i osoby dorosłe.
Z doświadczenia wiemy, że wiedza zdobyta na pierwszym roku kursu alfabetyzacji
powinna być dobrze utrwalona. Stąd uczniowie, którzy skończyli pierwszy rok nauki,
mogą kontynuować edukację na drugim roku, który zapewnia lepsze przyswojenie
materiału i daje wysoką gwarancję zaliczenia egzaminu państwowego, który
poświadcza umiejętność pisania, czytania i prostych operacji rachunkowych.
W tym roku pomogliśmy 156 osobom ukończyć pierwszy rok nauki. Teraz jesteśmy
jeszcze bliżej, by zmienić dosłownie wszystko, bo dzięki kontynuacji pomocy
Ci uczniowie będą mogli zmienić wszystko w swoich społecznościach. Ich los leży
w naszych rękach...

Roczny kurs alfabetyzacji 150 zł za osobę

Pomagam

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

Kanedyanda Kabore, nauczycielka z Nariou
© Fundacja Sięgnij NIEBA

DRUGI
ROK NAUKI

BUDOWA STUDNI
Río Plátano (EC)

1m

przyłącze do rzeki
l. mieszkańców:
odległość wioski:
wydajność:

45 osób
2 km od rzeki
0,25 m³/h

Tékourou (BF)
studnia głębinowa
l. mieszkańców:
głębokość:
wydajność:

1100 osób
70 m
2,0 m³/h

Siginvusse (BF)
studnia głębinowa
l. mieszkańców:
odległość wioski:
wydajność:

300 osób
62 m
1,2 m³/h

Tathyou (BF)

50 m

studnia głębinowa
l. mieszkańców:
głębokość:
wydajność:

5
wodnych

800 osób
50 m
1,0 m³/h

70 m

projektów

45 m

Netiao (BF)
studnia głębinowa

62 m

l. mieszkańców:
głębokość:
wydajność:

Dzięki Państwa pomocy w 2021 roku
zbudowaliśmy w Burkina Faso cztery
studnie głębinowe, a w Ekwadorze
przyłącze wioski do rzeki w górach.
Tym samym pomogliśmy ok. 2700
osobom w najpilniejszej potrzebie,
jaką jest dostęp do wody. Państwa
wkład sprawił, że kobiety i dzieci
codziennie zaoszczędzają blisko
3000 godzin na transporcie wody.
Bardzo dziękujemy.
Sebastian Siewiera,
Prezes Zarządu Fundacji

450 osób
45 m
1,2 m³/h
Projekt „Woda dla sąsiada z Afryki”
© Fundacja Sięgnij NIEBA

STUDNIA W TEKOUROU
Kiedy całe dnie spędzasz nosząc 20-kilogramowy baniak z wodą,
może się wydawać, że ciężar świata spoczywa na Twoich barkach.

Poświęcenie studni przez o. Sylwestra Pudło
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Pozytywny odwiert na głębokości 70 m
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Reprezentanci wioski Tekourou przy odwiercie
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Teraz krystalicznie czysta woda jest już w wiosce
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Jak do kwietnia 2021 roku zaczynał się dzień dzieci z wioski Tekourou w Burkina Faso?
Brały o świcie plastikowe baniaki i szły z mamami 3 kilometry pieszo w jedną stronę, by
w sąsiedniej wiosce nabrać wody służącej do picia, gotowania i prania. Dopiero po tym
porannym ceremoniale i o pustych brzuchach, nieliczna grupka mogła pójść do szkoły.
Dzięki Państwa hojności zmieniliśmy narrację i odwróciliśmy bieg wydarzeń, przynosząc
radość tam, gdzie kiedyś był ból lub rozczarowanie. Nowo wybudowana studnia
z krystalicznie czystą wodą, o wydajności stu 20-litrowych baniaków na godzinę, od roku
służy 1100 mieszkańcom wioski. To nie tylko – codziennie - setki zaoszczędzonych godzin
na transporcie wody. To o wiele więcej. Od roku w Tekourou żyje się o NIEBO lepiej.
Dziękujemy.

STUDNIA W TATHYOU
Podziękowaniom za dar studni nie było końca.

Na wieść o tym, że misjonarz o. Sylwester
Pudło przyjeżdża do Tathyou (Burkina Faso),
aby poświęcić nowo wybudowaną studnię
przyszły setki osób, ze starszyzną wioski na
czele. Chciano w ten sposób podziękować za
dar studni, jaką mieszkańcy wioski otrzymali
w lutym ubiegłego roku.
Pomoc, którą z Państwem niesiemy polega
szczególnie na udostępnieniu mieszkańcom
wysychającego regionu czystej i świeżej wody
pitnej, ale również dostarczenia wody dla
nawadniania upraw, co pozwala nie tylko na

Odbiór studni
© Fundacja Sięgnij NIEBA

ZOBACZ FILM

Delegacja starszyzny wioski
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Przygotowania do poświęcenia studni
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Tańce i śpiewy mieszkanek za dar studni
© Fundacja Sięgnij NIEBA

przedłużenie sezonu rolniczego w trakcie
pory suchej, ale, co istotniejsze, na
poszerzenie produkcji rolnej o warzywa.
Studnia głębinowa stanowi doskonałą
formę aktywizacji społeczności, której
pomagamy.
Dziękujemy, że zmieniacie Państwo
życie setek ludzi, dając im szansę na
lepsze i godne życie.

STUDNIA W SIGINVUSSE
Za każdym razem,
gdy inwestujesz w czystą wodę,
tworzysz lepszą przyszłość.

Sponsorem studni jest firma

Oficjalny odbiór studni
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Wiercenie w granicie
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Mieszkańcy wioski Siginvusse (Burkina Faso)
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Odwiert pozytywny
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Krystalicznie czysta woda z głębokości 62 metrów
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Patrząc z perspektywy zysków i strat, inwestowanie w głębokim buszu Burkina Faso,
w odizolowanych od świata skrajnie ubogich wioskach, nie wydaje się być inwestycją
przynoszącą wysoką stopę zwrotu. Jednakże z perspektywy Bożego słowa, budowa
studni dla kilkuset osób z regionu Sahelu, jest gromadzeniem sobie skarbów w Niebie.
Na taką inwestycję zdecydowała się polska firma Dankop, która sfinansowała budowę
studni głębinowej dla 300 mieszkańców wioski Siginvusse. Tym samym podarowała
tamtejszej ludności nie tylko czystą wodę pitną, ale stworzyła szansę na lepszą przyszłość:
dorośli mogą uprawiać warzywa, kobiety i dzieci zaoszczędzają kilka godzin dziennie na
transporcie wody z innej miejscowości, a dzieci zamiast po wodę mogą chodzić do szkoły.
Dziękujemy.

STUDNIA W
Możesz mieszkać 5000 kilometrów
od Burkina Faso, ale Twój wpływ
jest głęboko osobisty.
O tym jak trudno znaleźć wodę w regionie
Sahelu przekonaliśmy się już niejednokrotnie.
Tym razem w Netiao (Burkina Faso), gdzie aby
dostać się do pokładów wody, musieliśmy
trzykrotnie przewiercać się przez granit. Dzięki
Bożej Opatrzności w końcu udało się znaleźć
wodę na głębokości 45 metrów.
Za wybudowanie tej studni mieszkańcy wioski
wyrażają wdzięczność pojedynczemu Darczyńcy
Fundacji, który tworząc trwałą zmianę pomógł
450 osobom w dostępie do czystej wodę pitnej
i zapewnił rodzinom możliwości zarobkowe
(dzięki wodzie uprawiają ogródki warzywne),
których potrzebują, aby się rozwijać.
Dziękujemy.

Pamiątkowe zdjęcie z otwarcia studni
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o. Sylwester Pudło odbiera studnię w Netiao
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Ostatnie prace – zakładanie pompy India Mark II
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Krystalicznie czysta woda z głębokości 45 m
© Fundacja Sięgnij NIEBA

RÍO PLÁTANO
Dziękujemy Państwu za pomoc udzieloną mieszkańcom
Río Plátano z Ekwadoru w Ameryce Południowej. Dzięki
Waszemu wsparciu (1500 USD) zakupiono dwa zbiorniki
na wodę o pojemności 5000 l oraz pompę zanurzeniową,
która poprzez 2 kilometrowe zwoje węży przepompowuje
wodę z górskiej rzeki do zbiorników w wiosce. Poniżej
przesyłamy słowa podziękowania od polskiego misjonarza
posługującego w Ekwadorze 20 lat, nadzorującego projekt:
W imieniu mieszkańców Río Plátano pragnę podziękować
Darczyńcom Fundacji Sięgnij NIEBA za znaczącą pomoc
finansową w realizacji projektu przyłączenia wody do wioski.
Miejscowa ludność musiała codziennie chodzić w góry do
rzeki odległej o 2 km w jedną stronę, aby zaopatrzyć się
w wodę. Dzięki zrealizowaniu projektu woda dopływa do
wszystkich gospodarstw i jest używana zarówno do
spożycia, higieny jak i do użytku w gospodarstwach. Cała
wioska, z wdzięczności za tak znaczącą pomoc, pamięta
w swoich modlitwach o wszystkich Darczyńcach.
Pamiętający w modlitwie ks. Janusz Wielgos”

Montowanie przyłączy do rozprowadzenia wody po domach
© Fundacja Sięgnij NIEBA

ZOBACZ FILM
Przyłącze wody
dla mieszkańców Río Plátano
współfinansowali Darczyńcy
Fundacji Sięgnij NIEBA

Rozładunek 100-metrowych zwojów węży
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Transport zbiorników na wodę
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Pamiątkowa tabliczka z podziękowaniem
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Conexión de agua
para los habitantes de Río Plátano
cofinanciado por donantes polacos
de la Fundación Sięgnij NIEBA
Río Plátano, Ecuador
Deciembre 2021

APEL Z BASNERE (BF)
Liczymy, że dzięki Waszemu wsparciu,
dzięki Waszym modlitwom,
uda nam się zbudować tę studnię,
co pomoże całej populacji z tej wioski.
o. Sylwester Pudło, Burkina Faso

ZOBACZ APEL

Tam, gdzie jest woda, tryska życie.
Czy pamiętacie Państwo naszą pierwszą studnię głębinową? Zbudowaliśmy ją w 2017 r.
w wiosce Velia w Burkina Faso. Od tamtej pory wioska bardzo szybko rozwija się, jest
wielu nowych mieszkańców, a miejscowość składa się już z 7 dzielnic i ciągle się rozrasta.
Mieszkańcy dzielnicy Basnere (około 400 osób) zwrócili się do nas z prośbą o pomoc
w wybudowaniu studni głębinowej, gdyż ta którą zbudowaliśmy (kilometr od Basnere)
jest oblegana przez trzy inne dzielnice (ponad 1000 osób) i wody w niej nie wystarcza
na zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców wioski. Stąd częste kilkugodzinne
kolejki przy studni i kłótnie między osobami szukającymi wody. Jak nam powiedział
o. Sylwester Pudło, franciszkański misjonarz na stałe mieszkający w Sabou: „były już
tutaj próby budowania kolejnych studni, niestety teren jest trudny i nie jest łatwo znaleźć tu
wodę. Stąd prośba do nas o wybudowanie kolejnej studni. Liczymy na to, że dzięki Waszemu
wsparciu, dzięki Waszym modlitwom uda nam się zbudować tę studnię, co pomoże całej
populacji z tej wioski.”
Zebraliśmy (12.08.2022)

Potrzebujemy

26 108 PLN

42 000 PLN
62%

o. Sylwester Pudło z reprezentantami dzielnicy Basnere (Burkina Faso)
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Budowa studni gł. w Burkina Faso 42.000 zł

Pomagam

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

APEL Z NYIVÉ (TOGO)

Zwracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc w sfinansowaniu
studni głębinowej dla potrzeb mieszkańców Nyivé.
s. Aldona Wysocka SSpS
W marcu b.r. otrzymaliśmy prośbę od s. Aldony Wysockiej, ze Zgromadzenia Misyjnego
Służebnic Ducha Świętego, która jest przełożoną placówki misyjnej w Nyivé w Togo.
Miejscowość ta liczy około 800 mieszkańców. Brakuje tu wielu podstawowych potrzeb,
ale najpilniejszą jest brak czystej wody pitnej. W Nyivé nie ma studni głębinowej,
a jedynym źródłem wody jest ceglastoczerwona rzeka Todzie. Mieszkańcy czerpią
wodę z rzeki (transport do 1,5 km w jedną stronę) do wszelkich potrzeb domowych: picia,
przygotowania posiłków, mycia, prania, a zwierzętom służy jako wodopój i kąpielisko.
W ośrodku zdrowia w Nyivé prowadzonym przez siostry odnotowuje się wiele chorób
spowodowanych piciem brudnej wody z rzeki, czego konsekwencją są infekcje skórne,
infekcje oczu oraz dróg oddechowych, a także bóle brzucha spowodowane pasożytami.
Mieszkańcy wielokrotnie prosili o pomoc w budowie studni głębinowej, ale bezskutecznie.
Wierzymy, że razem z Państwem pomożemy im w dostępie do czystej wody pitnej.
Zebraliśmy (12.08.2022)

ZOBACZ APEL

Siostra Aldona Wysocka nad rzeką Todzie w wiosce Nyivé (Togo)
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Potrzebujemy

34 154 PLN

37 000 PLN
92%

Budowa studni głębinowej w Togo 37.000 zł

Pomagam

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

CENTRUM MEDYCZNE
Nie wyobrażam sobie, aby nie było tu Centrum im. św. M. Kolbego.
Życie tutejszych mieszkańców i tak jest bardzo ciężkie.
Bez pomocy medycznej byłoby nie do zniesienia.
Sebastian Siewiera, prezes Fundacji Sięgnij NIEBA

Mała pacjentka Centrum Medycznego w Sabou
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Dzięki Państwa pomocy w ubiegłym roku
wyleczyliśmy z malarii 228 osób.
Dwie trzecie z nich to dzieci
poniżej 5 roku życia.
Kiedy nasze dziecko choruje, idziemy do apteki, lekarza lub szpitala. W Burkina Faso
w wielu miejscach nie ma takiej możliwości. W dodatku państwowa służba zdrowia stoi na
niskim poziomie i jest płatna. Nie chodzi tu tylko o opłacenie wizyty u lekarza czy pobytu
w szpitalu, bo trzeba płacić dosłownie za wszystko. W państwowym szpitalu pacjent
przed zabiegiem chirurgicznym otrzymuje listę rzeczy do kupienia, na której są takie
przedmioty jak skalpel czy fartuch. W dodatku powszechna jest tu malaria, tyfus czy
choroby pasożytnicze. Wady wrodzone i choroby małych dzieci, które w Europie leczy się
rutynowo, w Burkina Faso powodują często trwałe kalectwo. Niedożywienie i wiele
chorób z powodu braku adekwatnej opieki medycznej uniemożliwiają prawidłowy
rozwój najmłodszym. Rodzice, których nie stać na to, by korzystać z publicznej służby
zdrowia, często patrzą bezradnie na cierpienie swoich dzieci… Na szczęście w Sabou,
dzięki inicjatywie franciszkanów, jest Centrum Medyczne im. św. M. Kolbego, którego
sława sprawia, że przyjeżdżają tu pacjenci z odległości ponad 100 km, aby skorzystać
z profesjonalnej i najczęściej darmowej opieki medycznej.
Średni koszt leków dla chorego na malarię 65 zł
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MALARIA
W tym szpitalu leczymy wiele chorób,
ale jedną z najgroźniejszych jest malaria.
o. Joseph Kadsondo, Dyrektor CM w Sabou

Nie musisz być lekarzem, aby uratować komuś życie
Według WHO, Burkina Faso zajmuje 6 miejsce na świecie wśród krajów o najwyższej
liczbie zachorowań i zgonów na malarię. W tym kraju choroba ta jest przyczyną prawie
połowy konsultacji lekarskich i 1/4 wszystkich zgonów. Malaria występuje endemicznie
w całym kraju, z sezonowym nasileniem podczas pory deszczowej (czerwiec-październik).
Najbardziej narażone na malarię są dzieci poniżej piątego roku życia oraz kobiety w ciąży,
u których występuje bardzo silna niedokrwistość. Według prognoz, w 2021 roku
w Burkina Faso wystąpiło ok. 30.000 przypadków ciężkiej malarii u kobiet ciężarnych oraz
prawie 300.000 przypadków ciężkiej malarii u dzieci, z których zmarło ok. 15.000.
Drogi Darczyńco, przyjdź z pomocą chorym dzieciom na malarię z Centrum w Sabou.
Tu po pomoc zgłaszają się ludzie naprawdę biedni, których na leczenie po prostu nie stać.
Koszty hospitalizacji pokrywa franciszkańskie Centrum Medyczne. My podejmujemy
wysiłki, aby wesprzeć je w zakupie testów i leków na malarię, by można było nieodpłatnie
wyleczyć z malarii setki chorych dzieci. Nawet drobna ofiara może uratować komuś życie.
Wierzymy, że Pan Bóg wynagrodzi Ci ją po stokroć.

Centrum Medyczne w Sabou, oddział CREN
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Średni koszt leków dla chorego na malarię 65 zł
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DOŻYWIANIE DZIECI

Dzięki Państwa pomocy
w 2021 roku wyżywiliśmy
1500 niedożywionych dzieci.
To nasz roczny rekord!
Liczba 1500 dożywionych dzieci budzi podziw, radość i wzruszenie, a nade wszystko
wyraża ogromną wdzięczność za Państwa pomoc udzieloną niedożywionym dzieciom
z franciszkańskiego Centrum Medycznego im. św. M. Kolbego w Sabou w Burkina Faso.
Te podziękowania płyną przede wszystkim od ich mam, ale także personelu medycznego
oraz od nas – zespołu Fundacji Sięgnij NIEBA. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami.
Niedożywienie dzieci w Burkina Faso to skomplikowany problem moralny i społeczny.
Obserwuje się tu zjawisko tzw. dziedziczenia biedy. Niedożywione dzieci gorzej się uczą,
nie kończą szkół, a w życiu dorosłym nie znajdują pracy, co powoduje, że ich dzieci
również są niedożywione. Państwa pomoc przynosi nie tylko natychmiastową  ulgę
dzieciom i ich rodzinom, ale przyczynia się do przerwania tego cyklu ubóstwa. Efekty
będą widoczne przez wiele lat przynosząc pozytywne skutki w dłuższej perspektywie.
Dzieci, którym Państwo pomagacie będą miały szansę ukończyć szkołę, a w przyszłości
znaleźć pracę i nakarmić własne dzieci.

Centrum Medyczne w Sabou, oddział CREN (Burkina Faso)
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Wyżywienie dziecka z niedożywienia 75 zł
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MAŁY
HILLIAS

Jedno z 1500 podziękowań
Nazywam się Zongo Suka, pochodzę z małej wioski Tebaga, 50 km od Sabou. Moje dziecko
ma na imię Rouamba Hillias. Hillias ma 6 braci, a on jest siódmym z kolei. Sprowadziliśmy go
tu, ponieważ jest sierotą. Jego matka była na Wybrzeżu Kości Słoniowej i tam zachorowała.
Postanowiła wrócić do Burkina Faso, aby się wyleczyć, ale niestety zmarła w drodze,
pozostawiając Hilliasa sierotą. Hillias został przywieziony do naszej wioski. Niestety nie było
w niej nikogo, kto mógłby karmić Hilliasa piersią. Usłyszeliśmy o tym Centrum Medycznym
i przywieźliśmy go tutaj, aby uzyskać odpowiednie wsparcie i mleko do karmienia.
Odkąd tu jesteśmy, otrzymujemy niezbędną pomoc. Dziękujemy Bogu i ludziom z Centrum.
Od samego początku Hillias dostaje odpowiednie mleko, a teraz gdy dorósł do wieku, w którym
może przyjmować lekkie zupki i kaszki, dają mu je pielęgniarki. Obecnie ma się bardzo dobrze
i jest w dobrej formie. Jesteśmy wdzięczni całemu personelowi medycznemu i Partnerom,
którzy nam pomagają. Tutaj nie brakuje nam niczego, aby karmić i leczyć nasze dzieci.
Od czasu, kiedy jesteśmy w Centrum, nie zapłaciliśmy ani grosza, wszystko jest za darmo.
Prosimy Was o kontynuowanie pomocy, która jest udzielana dzieciom takim jak Hillias,
które są sierotami i cierpią z powodu niedożywienia. Jeszcze raz dziękuję całemu personelowi
medycznemu i Partnerom z Europy, którzy pomagają zapewnić zdrowie cierpiącym dzieciom.
Niech Bóg was błogosławi.
Wyżywienie dziecka z niedożywienia 75 zł
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Kiedy Hillias do nas trafił, nie sądziliśmy, że przeżyje.
Ale dzięki pomocy pielęgniarek i łasce Bożej
ma się coraz lepiej i jest w pełni sił.
Teraz ma 10 m-cy i waży już 6 kg.
Cecile Koala, pielęgniarka pediatryczna CM

Zongo Suka wraz z zaadoptowanym Hilliasem, CM w Sabou
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Afryka dotkliwie odczuje skutki wojny na Ukrainie
Od lutego 2022 r. do maja 2022 r.
cena mleka w proszku wzrosła o 40%.
o. Joseph Kadsondo, Dyrektor CM w Sabou

25 kg worek
mleka w proszku
w lutym 2022 roku
kosztował 480 złotych.
W maju ten sam worek
mleka w proszku kosztował
już 690 złotych.
Cecile Koala, pielęgniarka pediatryczna
Oddział dożywiania dzieci w CM w Sabou
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Agresja Rosji na Ukrainę niesie wiele negatywnych konsekwencji. Jednym z nich jest znaczący
wzrost cen żywności. O ile w Europie kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen produktów rolnych
jest szokiem, ale nadal możliwy do udźwignięcia dla przeciętnego gospodarstwa domowego, o tyle
w Afryce spowoduje potężny kryzys żywnościowy pogrążając miliony ludzi w niedożywieniu.
Nasza pomoc charytatywna w obszarze dożywiania niedożywionych dzieci z franciszkańskiego
Centrum Medycznego w Sabou, jaką wspólnie z Państwem niesiemy od 7 lat, pokrywa koszty
związane z zakupem mleka w proszku, mąki na kaszki żywieniowe oraz innych produktów
spożywczych służących do przygotowywania zupek dietetycznych. Drugi aspekt kuracji, czyli
przeprowadzenie testów medycznych, zakup leków oraz hospitalizacja pacjentów leży w obszarze
samego Centrum Medycznego. Niemniej jednak z uwagi na skokowy wzrost cen żywności oraz
osłabienie złotówki względem euro dokonaliśmy ponownej kalkulacji średniego jednostkowego
kosztu wyżywienia jednego niedożywionego dziecka i wynosi on obecnie 75 złotych na dziecko.
Z Państwa pomocą nie pozostawimy żadnego niedożywionego dziecka bez naszego wsparcia,
zwłaszcza że mali pacjenci z CM w Sabou pochodzą z najuboższych rodzin z obszarów wiejskich,
a wiele z nich to sieroty lub półsieroty.
Wyżywienie dziecka z niedożywienia 75 zł
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EWANGELIZACJA

Dzień z życia o. Sylwestra Pudło
Niedziela, 22 maja 2022 r., wioska Bourou

1

Misjonarz

96

Chrztów Świętych

Kaplica w Bourou (Burkina Faso)
© Fundacja Sięgnij NIEBA

136

Pierwszych
Komunii Świętych

MISJONARZE

Powołanie misyjne
Bycie misjonarzem w takim kraju jak Burkina Faso to nie lada wyzwanie. Klimat, w którym
temperatura często przekracza 40˚C, niejednokrotnie przebyta malaria, czy inne zmagania
i trudności. Patrząc na tę pracę nasuwa się pytanie: dlaczego oni tam chcą pracować?
Co ich tam ciągnie? Najbardziej słuszną odpowiedzią jest słowo powołanie misyjne.
Bóg, który w skrytości serca mówi do człowieka, powołuje go, zapraszając do zażyłej
relacji ze sobą, dając pragnienie dzielenia się swoim szczęściem z innymi. Te pragnienie
dzielenia się z innymi ludźmi doświadczeniem spotkania się z Panem Bogiem jest
pierwszym bodźcem, który popycha do podjęcia się różnych zadań misyjnych, niezależnie
od odległości, temperatury czy innych niedogodności.

Pamiętajmy o misjonarzach, którzy potrafili wyruszyć w drogę,
opuścić ojczyznę i rodzinę, żeby Ewangelia mogła dotrzeć
do zakątków miast i narodów, w których tak wiele istnień
spragnionych jest błogosławieństwa.
papież Franciszek
Msza Święta w wiosce Tiyellé (Burkina Faso)
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Obecnie na franciszkańskiej placówce misyjnej w Burkina Faso przebywa dwóch Polaków:
o. Marek Hryniewicki, który pracuje tu od 2003 r. oraz o. Sylwester Pudło, który dołączył
w 2013 r. Ich praca to głównie głoszenie Słowa Bożego i dzielenie się Bożą miłością.
Ale nie sposób pominąć ich ogromnego udziału w rozwój dzieł charytatywnych,
które wspieracie Państwo finansowo. Odwiedzając kilkukrotnie naszych rodaków
mieliśmy okazję doświadczyć ile serca i pracy wkładają pomagając tamtejszej ludności.
Wiemy też, że najbardziej czego potrzebują z naszej strony to modlitwa w ich intencji.
Dlatego prosimy Państwa o modlitwę za naszych franciszkańskich misjonarzy,
którzy pociągnięci Bożą miłością mówią i świadczą o Nim oddając całe
swoje życie na wyłączną służbę Bogu i drugiemu człowiekowi.

KAPLICA W BOUROU
Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu świętego
są współodpowiedzialni za działalność misyjną.
św. Jan Paweł II

Postępy prac
Z roku na rok, wspierana przez Państwa budowa kaplicy pod wezwaniem Świętej Rodziny
w Bourou w Burkina Faso staje się coraz piękniejsza. Przy naszym wsparciu, ale również
udziale wiernych kaplica powoli zapełnia się ławkami. W ubiegłym roku udało się także
zainstalować nagłośnienie, to jest kilka głośników, choć te z powodu słabego
wzmacniacza i braku prądu (wszystko działa na agregacie prądotwórczym) nie działają jak
powinny. W ostatnich miesiącach udało się także utwardzić sporą część podłogi kaplicy.
Oczywiście jest to rozwiązanie pośrednie, gdyż docelowo chcemy pomóc naszym braciom
w wierze wylać betonową posadzkę, co jest obecnie największym wyzwaniem
finansowym (cement w Burkina Faso to drogi materiał). Wierni z Bourou i okolicznych
wiosek również przygotowują do tego poprzez systematyczne zbiórki datków, ale ta
inwestycja przerasta ich możliwości finansowe. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie
materialne z Państwa strony. To nasze wspólnego dzieło misyjno–ewangelizacyjne.
Zebraliśmy (27.06.2022)

Potrzebujemy

99 665 PLN

120 000 PLN
83%

Kaplica w Bourou (Burkina Faso)
© Fundacja Sięgnij NIEBA

Budowa kaplicy w Bourou
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Fundacja Sięgnij NIEBA
ul. Włodarzewska 67C/20
02-384 Warszawa
tel. +48 512 017 371
fundacja@siegnijnieba.pl

„Dziękujemy za waszą pomoc” – Ayẽes Kaboore
uczennica kursu alfabetyzacji z Nariou w Burkina Faso

