„Egy csepp remény a kenyai árva gyermekeknek”1
Ezzel a címmel pályázott a Taita Alapítvány nevében Borbély Emese elnök a Social Impact
Award nevő osztrák díjra. Egy csepegtetı öntözırendszer kiépítésének költségét, mintegy
3.000,- eurót szerettek volna nyerni.
Az alapítvány a kenyai Taita hegyekben, Bura faluban mőködı St. Joseph Árvaházat
támogatja több mint négy éve. Az árvaházban közel 35 gyermek lakik, csecsemık, óvodások
és iskolások. Az árvaház állami támogatásban nem részesül, kizárólag a katolikus egyház és
adományok finanszírozzák a mőködését. Az adományok legnagyobb része Magyarországról
származik.
Az alapítvány honlapján az olvasható, hogy céljuk anyagi segítség és erkölcsi támogatás
nyújtása a kenyai társadalom perifériáján élı családoknak és az árvaházban élı
gyermekeknek, a támogatott gyermekek megfelelı egészségügyi ellátásának biztosítása, a
hátrányos helyzető családok tagjainak oktatása, képzése, hogy a munkaerıpiacon és az önálló
életben nagyobb eséllyel induljanak.
Az öntözırendszer ötlete abból ered, hogy a csekély anyagi források miatt a gyermekek nem
jutnak változatos és tápanyagban gazdag élelemhez. Az árvaház mőködtet ugyan egy mini
farmot, néhány állatot is tartanak (csirkéket, kecskéket, teheneket) és a kertben zöldségeket és
gyümölcsöket termesztenek, azonban ez nem fedezi a házban lakók igényét. A jelenleg
termesztett növények a nem megfelelı öntözés miatt sokszor elszáradnak, nem megbízható a
termény mennyisége és minısége.
A gyermekek szinte alig jutnak friss gyümölcshöz, húshoz. Legtöbbször babot, kukoricát és
kukoricakását esznek. Részben az ételek egyoldalú és tápanyagszegény volta miatt sok
gyermek beteg, rendszeres orvosi ellátásra és gyógyszeres kezelésre szorul.
Az ételek nagy részét az egy órai autóútra található városból szerzi be az árvaház konyhája.
Az utazási és szállítási költségek azonban igen magasak, gépjármő bérlése egy alkalomra –
amellyel egy hónapra elegendı alapvetı élelmiszer szállítható el az árvaházba – kb. egy havi
fizetése a nevelınınek – mondta el Radó Orsolya önkéntes, aki három és fél hónapot töltött a
burai árvaházban. Ez az összeg kb.5000 magyar forintot jelent.
Az árvaház által mőködtetett óvodába falubeli gyermekek is járnak, számukra szintén biztosít
ebédet az intézmény. Ezen gyermekek szülei az étkezés költségét nem tudják megtéríteni az
árvaház részére.
Egy öntözırendszer megépítésével rengeteg költséget takaríthatna meg az árvaház. Elérhetı
lenne, hogy a gyermekek számára változatosabb étrendet biztosítsanak, legalább hetente friss
zöldséghez és gyümölcshöz jutnának a kicsik.
A kert fenntartása természetesen a helyi munkaerı alkalmazását is lehetıvé tenné, és az
öntözırendszer megismertetése a faluban több család számára jelenthetne megoldást a
takarmánytermesztésben.
Nevelési célzattal a gyerekek saját kertrészt üzemeltetve megtanulhatnák, hogyan tartsanak
fent majd saját kertet, ha felnınek.
Csökkennének az orvosi költségek is, hiszen a vitamindús, változatosabb étrend miatt
kevesebb gyermek szorulna állandó gyógyszeres ellátásra, bizonyos betegségek könnyebben
megelızhetık lennének (súlyos B-vitamin hiány).
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„Ein Tropfen Hoffnung für Waisenkinder in Kenia”

A pályázat ugyan nem nyerte el az osztrák zsőri díját, az alapítvány tagjai és az önkéntesek
azonban nem adják fel. Újabb és újabb ötletekkel keresik meg a hazai vállalatokat, a
nagykövetségeket, barátaikat és ismerıseiket, bízva abban, hogy nemsokára összegyőlik a
pénz az öntözırendszer megépítésére.
Jelképes örökbefogadási rendszerüknek köszönhetıen már eddig is rengeteget tettek a
gyermekekért. „Tavaly 5 tehetséges tanuló kezdhette meg bentlakásos magániskolai
tanulmányait a Taita International School-ban”– tudtam meg Radó Orsolyától, aki a
gyermekek beiratkozásánál is jelen volt. Az alapítvány a tavalyi és az idei évben már 6
önkéntest küldött Kenyába, a St. Joseph Árvaházba. Az önkéntesek segítségével kialakításra
került egy játszószoba, és karácsonyra minden gyermek saját ágyban alhatott. Az óvodába és
az ebédlıbe új székeket és asztalokat szereztek be 2009 elején.
A bölcsıdés korú gyermekekkel sajnos nem tudott foglalkozni a két állandó dadus, ezért az
önkéntesek ötlete alapján sikerült forrást biztosítani egy nevelını fizetésére, akit napi 6
órában alkalmaz az árvaház. „Beate, a nevelını, aki 2008. novembere óta áll alkalmazásban,
a faluból származik, három gyermeke az árvaház által mőködtetett óvodába jár. Nagyon örült,
amikor munkát ajánlottunk neki. Eleinte azonban nehezen szokta meg a nevelınıi munkát,
hiszen arra kértük, hogy a két-hároméves gyermekekkel játsszon, szoktassa ıket
szobatisztaságra, és sétáljon velük a faluban. Ehelyett ı folyton mosni és takarítani akart” –
meséli Orsolya.
A Taita Alapítvány minden adományforintot az árvaházi gyermekek részére juttat el.
Finanszírozza az iskolások tanulmányait, az önkéntesek segítségével élelmiszert vásárol az
árvaház részére, óvodát mőködtet, berendezéseket, ruhát vásárol a gyermekeknek. A kiküldött
önkéntesek Kenyában ellenırzik az adományok elköltését. Az alapítvány tagjai és barátaik
szabadidejük és tudásuk nagy részét áldozzák fel a kenyai gyermekekért. Kivétel nélkül
mindannyian azt mondják, megéri. Orsolya szerint semmihez sem hasonlítható az a szeretet,
amit ezek a gyerekek adni tudnak. Örökre a szívébe zárta ıket.
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