
Kedves barátok, támogatók és érdeklődők! 

Rusingán beköszöntött a várva várt esős évszak, ami mindig egy álatlános

felpezsdülést von maga után. A mezőgazdasági munkálatok sokakat

mozgósítanak, és pozitív kilátásokkal, jó reményekkel töltik fel a száraz

évszakban megpróbált lakosságot.

A Sargy Iskola hírei 

A járvány miatti hosszas szünet után a diákok januárban visszatérhettek az

iskolába. Csak a végzős osztályok (4. és 8.) kezdhettek már októberben. 

A tavalyi vizsgaeredményeket a jelenlegi logisztikai zűrzavar miatt nem közölte

még a tanügy, de minden bizonnyal kiemelkedően teljesítettek ismét a

vizsgázók. A 16 végzős közül ketten ismét az ország felső 10 %-ban

helyezkednek majd el. 

A Sargyban jelenleg 220 diák tanul, és a létszám most növekedni fog. 

A mostani tanári közösség egy frissen végzett, fiatal csapat. Tettre készek,

bizakodóak, de a jobb megélhetés érdekében többségük állami intézményben

szeretne elhelyezkedni. Távlati célunk fizetésük további támogatásával itt

maradásra ösztönözni őket.

Daniel és Beril

Daniel és lánya, Beril helyzete általános képet fest egy rusingai család

életkörülményeiről. Daniel munkanélküli, első felesége halála után

újraházasodott. A család fő pénzforrását az általunk adományozott tehén

biztosítja. A tej értékesítéből havi 35 euró bejövetele van, az évi egy ellés után

további 100 euróval növelheti bejövetelét a borjú árából.



Nyolc gyermeke közül öt tartózkodik otthon, ebből ketten a Sargyban tanulnak.

Az elköltözött három nagyobb gyermek sosem járt iskolába. 

Beril 4. osztályos, és ügyesen halad a tanulmányaival, az osztály legjobbjai

közé tartozik. Kedvenc tantárgya a társadalmi tanulmányok. 

 

Továbbtanulás 

 

Az elmúlt félévben 10 diák folytatta

középiskolai tanulmányait

segítségünkkel. Egy diák pedig

egyetemre jár. A tíz diákból nagy

örömünkre 7-en érettségiznek ebben

a hónapban. 

Az összegyűlt 15 ezer lejnyi

támogatásból jövő tanévben tíz diák

iskolai kiadásait tudjuk nagyjából

fedezni. Szeretnénk tovább bővíteni

a támogatott diákok számát.

 

A képen az egyetemista Samwel látható

édesanyjával együtt, aki a Sargy

szakácsnője. 

 

Havi 15 euró = Egy gyermek iskoláztatása 

 



Az elmúlt félévben újraindítottuk a rusingai iskola támogatását. Nagy

örömünkre sok régi támogatóval sikerült feleleveníteni a kapcsolatot, és

újabbak is csatlakoztak. 

Egy diák oktatási költségeit továbbra is havi 15 euró / 75 lej fedezi, a

kampány keretében főként ezt a rendszeres összeget célozzuk meg egy-

egy támogatótól, viszont bármekkora összeget is hálával fogadunk

bármilyen rendszerességgel. Örömmel jelenthetjük, hogy az elmúlt

félévben több mint 100 személytől közel 12 ezer euró gyűlt össze, ez az

alapvető fenntartásra elégséges. 

A gyerekek étkeztetését és az esetleges béremeléseket (egy tanár havi

bére jelenleg 100 euró alatt van) ebből még nem tudjuk fedezni, ezért

továbbra is keressük a támogatókat.

Samwel Okomo üzenete

 

Samwel Okomo iskolaigazgató

üzenete: „Nagyon köszönjük Nektek,

hogy ebben az elmúlt, kivételesen

nehéz évben kitartottatok

mellettünk, és folytattátok a

támogatást. Az iskolát árvíz

súlytotta, majd szélvihar rongálta

meg súlyosan az ideiglenes

bádogépületeket, illetve a COVID

járvány okozott rendkívüli

nehézségeket. 

Jelenleg is nehézségek és kihívások

előtt állunk: itt a COVID újabb

hulláma, emiatt az országban egyes

megyéket le is zártak. Az esti kijárási

tilalom miatt nem tudjuk az éjjeli

halászatot végezni. Rengeteg hal el

is pusztult, gyakorlatilag nincs

halfogás. Komoly élelmezési

problémák előtt áll az egész

közösség. 

Mindezek ellenére a Sargyban

visszatért a remény. A helyreállítások

és építkezések után nő az iskola

népszerűsége, és a gyermekek az új

tantermekben sokkal jobb

körülmények közt tanulhatnak.”

Építkezés és önkéntesség



Sikerült felépíteni a januárban elkezdett két új tantermet és tanári szobát. A

Hungary Helps Ügynökség anyagi támogatásával már elkezdődött egy újabb

tanterem építése is.

Örömmel jelentjük, hogy nyáron egy 10 fős csoporttal

készülünk Kenyába. A tervezett két hónap során

gyermektáborokat, iskolai gyermekfoglalkozásokat

tartunk és kétkezi munkát végzünk. Az utazást és az

ottlét költségeit a Hungary Helps Ügynökség és a

MÖL (Magyar Önkéntes Liga) támogatja. Hálásan

köszönjük nekik! 

Jövőbeni tervünk, hogy óvodát, étkezdét, konyhát és

tanári lakásokat hozzunk létre. Mindez egyre inkább

emeli az oktatás minőségét, javítja a diákok és tanárok

életkörülményeit.

Haszonállatok 

Az elmúlt hírlevélben beszámoltunk arról, hogy 2019 őszén 17 tehenet

osztottunk ki a helyieknek. Samwel legutóbbi beszámolójában örömmel

olvashattuk, hogy azóta 31-re bővült az állomány. 

Hamarosan újabb pénzbeli támogatást küldünk erre a projektre a Blythswood

skóciai anyaszervezete jóvoltából. Tehenek vásárlása mellett most egy helyi

önsegítő Youth Group csirketenyésztési projektjét is támogatjuk.

Köszönjük mindannyiótoknak a sok bőséges adományt és kitartó

támogatást. Folyamatosan megbizonyosodom arról, hogy

támogatásaitok jó helyre kerülnek, és kézzel fogható hasznuk

van. 



Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ezzel a támogatói

körrel együtt sok gyermek minőségi oktatását tehetjük lehetővé!

Bármilyen adományt szívesen fogadunk és továbbítunk, ezt az alábbi linken

tehetitek meg a Blythswood Románia honlapján: 

https://www.blythswood.ro/tamogass 

Kérünk, lehetőségeitekhez mérten népszerűsítsétek projektünket ismerőseitek

körében.

Kövessétek és lájkoljátok a Sargy Centre facebook oldalát, ahová első kézből

Samwel Okomo iskolaigazgató szokott

posztolni:  https://www.facebook.com/samwel.okomo. 

Szintén követhettek a Brick in Kenya facebook

oldalon https://www.facebook.com/brickinkenya és

a  https://www.blythswood.ro/kenya-hu weboldalon. 

Újabb hírlevéllel ősszel jelentkezünk! 

Szeretettel, 

A Brick in Kenya csapata

https://www.blythswood.ro/adomanyozz
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