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BEVEZETŐ
A Sargy Oktatási Központ (Sargy

Education Centre) a kenyai Rusinga

szigetén több mint 200 hátrányos

helyzetű gyermeknek biztosít minőségi

oktatást elemi osztályokban . 

A Blythswood 2010 óta áll partnerségben

a Sargy-központtal : anyagi segítséget

nyújtottunk egy új iskolaépület és egy

önkéntesközpont felépítésében , valamint

az iskola havi működési kiadásait is

támogatjuk . 

A partnerség keretében víziós

körutakat szervezünk támogatók és

önkéntesek számára , a jövőbeli szolgálati

lehetőségek feltérképezésére ;

haszonállatokat vásárolunk a helyi

özvegyek önsegítő csoportjának ;

szúnyoghálókat adományozunk

hátrányos helyzetű családoknak a

rovarok által terjesztett veszélyes

betegségek megelőzésére ; továbbá

anyagilag támogatjuk a helyi fiatalok

gimnáziumi és középiskolai

tanulmányait .

A ”Van egy téglám Kenyában” projekt

elnevezés úgy alakult ki , hogy egy

kolozsvári diák , Halmen Balázs , 3

hónapot önkénteskedett a Sargy-nál ,

első európaiként .

Hazatértekor megkereste a Blythswood-

ot és közösen elkezdtünk szervezni egy

utat , melynek célja az iskola építése volt .

A támogatásgyűjtő kampányt úgy

hírdettük meg , hogy az adakozó

vásárolhatott egy vagy több téglát az

épülő iskolából és így szimbólikusan

elmonhatta , hogy : „Van egy téglám

Kenyában”.

Az elmúlt időszakban a romániai

Blythswood továbbra is aktívan

támogatta a Rusinga szigeti Sargy

iskolát és a helyi közösséget .

Rendkívűl büszkék vagyunk arra , hogy

a nehéz körülmények ellenére az

iskola kiemelkedően teljesít .

Az éves vizsgák alapján , a régió 121

iskolájából az ötödik helyen van illetve

a Rusingán működő 28 iskola közül az

első helyen .

Az első három generáció nagyon jó

eredményekkel fejezte be a nyolcadik

osztályt .
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Az Erdélyben gyűjtött adományokból és a Blythswood 

Care skóciai segélyszervezet támogatásával  a következőket
sikerült megvalosítani az elmúlt közel három évben :

Felépült  az  ötödik  tanterem  és

felú j í tottuk  a  meglévő  négy  termet .
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Malár ia  prevenciós  program
részeként  a  Sargy  iskolában
tanuló  összes  diáknak
szúnyoghálót  adományoztunk .

Tankönyveket  és  tanszereket
vásároltunk  
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Erdély i  üzletemberek  segítségével  t íz
gyerek  középiskola i  tandí ját  és
továbbtanulását  sikerült  biztosítani ,
ezenkívül  pedig  egy  diák  egyetemi  tandí ját
is  sikeresen  fedeztük .  
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Özvegyeket  és  nélkülöző  családokat
háziá l latok  megvásárlásával
támogattunk ,   amelyek  segítségével
könnyebben  eltart ják  magukat  és
gyerekeiket .  Közel  30  kecske  és  30
tehén  ta lá lt  gazdát  a  hely i
közösségben .
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A képen látható özvegy 2018 elején  egyetlen  kecskét kapott
támogatásként .  Ügyesen gazdálkodva , 2020-ra már 10 kecske lett belőle ,

ezek közül néhányat értékesítve sikeresen fedezte gyerekének
iskoláztatási költségeit .



COVID
GYORSSEGÉLY
A vírus miatti lezárások következtében az éhezés

mindennapi realitássá vált Rusingán . Májusban

sikerült több mint 4 tonna gabonát kiosztani a

rászorulóknak .
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A fent említett célokra közel 40 000 eurót küldtünk

Kenyába az elmúlt három évben , ebből az összegből

több mint 10 000 euró az iskola működéséhez járult

hozzá .

A bátor ító  eredmények  mellett
sajnos  nagyon  komoly
megpróbáltatásokkal  is  szembe
kel l  nézzünk:
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2020 márciusában egy vihar nagymértékben megrongálta az

ideiglenes bádog tantermek nagy részét , ezzel ellehetetlenítve

az iskola további működését . Több osztály a szabad ég alatt

tanult amíg a koronavírus járvány miatt fel nem lett függesztve

az oktatás Kenyában 2021 Januárjáig .



A 2020-as év során a Viktória tó szintje soha nem

látott mértékben megnőtt és immár veszélyezteti a

felépült ideiglenes oktatási infrastruktúrát . A további

rongálások megakadályozására a Blythswood Care

támogatásával sikerült megépíteni egy hullámtörő

gátat .
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Sajnos azt a szomorú hírt is kell

közölnünk , hogy Samwel Okomo

első felesége , Lilian eltávozott

közülünk , egy hosszú betegség után .

Rendkívül aktív tagja volt a helyi

közösségnek , és anyai szeretettel

gondoskodott mindig az Erdélyből

érkező önkéntes csapatokról .

Ezúton is köszönjük a sugaras

kezelésére , majd a palliatív

gondozására fordított bőkezű

támogatásokat .



TERVEINK  ÉS
CÉLJA INK

Soha nem volt ennyire időszerű megépíteni a még hiányzó hat új

osztálytermet , hogy a gyerekek emberi körülmények között

tanulhassanak mikor újraindulhat az oktatás januárban .

Az alapokat már sikeresen előkészítettük és még az idén komoly

kilátásaink vannak 3 újabb tanterem felhúzására , ahol elkezdődhet

az oktatás .
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Tervezzük az iskola rendszeres támogatásának újraindítását is , 

mert a jelenlegi válság miatt ismét nagy szükség van rá .

Egy gyerek iskoláztatásának költsége kb . havi 15 Euró , ehhez

keresünk támogatókat . Ezt egyszerűsített formában szeretnénk

lebonyolítani , a rendszeres támogató évente 2 beszámolót kap az

iskoláról .

A befolyt összegek az iskola működését támogatják !

Aki rendszeres támogatással szeretne hozzájárulni az I Have a Brick

in Kenya és a Blythswood kenyai munkájához , ezen az emailen és

telefonszámon érhet el minket :

Csiszér Balázs : balazs .csiszer@blythswood .org , +40721237945

Halmen Balázs : balazshalmen@gmail .com , +40722183435

TERVEINK  ÉS  CÉLJA INK
I  HAVE  A  BRICK  IN

KENYA

2018  - 2020



"Az elmúlt három évünkre visszatekintve elmondhatom , hogy sok

nehézséggel kellet megküzdjünk de ugyanakkor számtalan dologért

kell hálát is adjunk .

A magam és az iskolában dolgozó csapat részéről ígérem , hogy minden

tőlünk telhetőt megteszünk , annak érdekében , hogy a Sargy-ban tanuló

több mint 200 gyerek a lehető legjobb oktatásban és figyelemben

részesüljön . A kihívások ellenére eltökélt szándékunk következetesen

továbbvinni és fejleszteni ezt a munkát ami létfontosságú a kis

közösségünknek .

Ugyanakkor romániai barátainknak és támogatóinknak nem tudom

eléggé megköszönni a most már 10 éves hűségüket és szeretetüket . Az

önök segítségével hiszem , hogy gyermekeink és egész közösségünk

esélyt kapnak egy jobb életre ."

SAMWEL  OKOMO ,
A  SARGY  ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK  ÜZENETE:
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