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Miłym zwyczajem jest zbieranie krótkich zapisków z “Travel with Purpose’’, podró-
ży, którą Harambee odbywa co roku, aby poznać i podsumować projekty realizo-
wanie w Afryce. Jest to podróż, w której mogą wziąć udział wszyscy wolontariu-
sze Harambee, którzy chcą pragną zobaczyć i zrozumieć co jeszcze warto zrobić dla 
Afryki. 

W maju 2019 spędziliśmy tydzień (27 maja – 2 czerwca) podróżując między Kenią a 
Ugandą. Krótki okres na pogłębienie różnorodnych rzeczywistości, z którymi pra-
cujemy od lat, ale wystarczający by nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. A to 
liczy się najbardziej. Mieć możliwość spotkania i spędzenia czasu z ludźmi z różnych 
kultur i tradycji, docenić zaangażowanie w poprawę ich życia i społeczności, biorąc 
pod uwagę ograniczenia i problemy, z jakimi borykają się na co dzień.

W tym roku nasza grupa składała się z Włochów, Hiszpanów i Francuzów z różnym 
doświadczeniem i zapleczem kulturowym. Każdy oczywiście przeżył podróż na swój 
osobisty sposób z dużą dozą otwartości do zaadaptowania się. Doświadczyliśmy 
wielu emocji: radość, smutek, zmartwienie i wzruszenie... a pamięć o każdej spo-
tkanej twarzy będzie towarzyszyć nam podczas powrotu do domu, gdzie każdy z nas 
odkryje, że nieuchronnie na nowo doznał pewnej zmiany.

Miłej lektury!

Czerwiec 2019
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Poniedziałek, 27 maja 2019

Wizyta w Kibondeni College, w Lavington (Nairobi)
gdzie ponad 300 dziewczynek pochodzących z biednych rodzin, szkoli się w sektorze 
turystyki oraz hotelarstwa. 

“Gdy tu przybywają nie mają żadnej wiary w siebie i nie wyobrażają sobie mniej skom-
plikowanej przyszłości, niż ta, w której żyją ich rodziny. Natomiast później okazuje się, 
że 90 % dziewczynek uzyskuje tu wykształcenie i znajduje pracę!’’ – opowiada Jacin-
ta Nabangi, dyrektor szkoły.

Studentki mogą wybrać między pełnym kursem trzyletnim, a rocznym i każda z nich 
jest pod osobistą opieką tutora. “Kibondeni zapewnia wysokiej jakości szkolenia, 
ale otrzymujmy tu również wsparcie, by móc wyrazić naszą kreatywność i urzeczy-
wistnić nasze cele zawodowe”, wyjaśnia21-letnia Catherine, bliska ukończenia stu-
diów. Dziewczyny, które mają trudności z ponoszeniem kosztów (choć niskich) otrzymują 
stypendia, również dzięki Harambee. Jak to było w przypadku Liliana Kegeshi, lat 21, 
której towarzyszymy w powrocie do domu, niewielkiej wioski oddalonej dwadzieścia 
pięć minut od szkoły, gdzie mieszka z innymi koleżankami. Jej marzeniem jest szybkie 
znalezienie pracy, aby mogła zaoferować wsparcie swojej rodzinie. Ofiara i determina-
cja, wystarczy spojrzeć jej w oczy, by to zrozumieć.
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Wizyta w liceum Lavington (Nairobi)
W Lavington, dość zamożnej dzielnicy miesz-
kalnej, odwiedzamy publiczną szkołę średnią, 
która przyjmuje 500 uczniów z Kawangware, 
slumsu, w którym mieszka ponad 100 000 osób, 
z czego 65% stanowią ludzie młodzi i dzieci bez 
rodzin, głównie uchodźcy z Konga i Sudanu. 
Największym wyzwaniem jest przywrócenie 
nadziei pokoleniu, które jej nie ma i z tego 
powodu jest również zdemotywowane.

“Jestem bezużyteczny” to jest to, co myślą, 
kiedy przybywają. Tłumaczy Judith Ombima, 
dyrektorkr szkoły i nauczycielka biologii. “Nie 
możemy rozwiązać ich życiowych problemów, 
mówimy tu o młodzieży obciążonej bardzo 
trudną sytuacją rodzinną, gdzie muszą mar-
twić się o to jak zdobyć jedzenie, aby przeżyć. 
Lecz zachęcanie ich do chodzenia do szkoły, 
wspomagając ich finansowo w nauce, cóż, jest 
to dla nas bardzo ważny i konkretny rezultat”.

Liliana Kegeshi, lat 21

Judith Ombima, dyrektor 

szkoły
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Spędzamy dużo czasu wśród starszych studentów, 
którzy są bliscy ukończenia szkoły. Poruszające 
jest słuchanie ich odkrytych na nowo marzeń!

Są tacy, którzy chcą założyć firmę i zaoferować 
pracę innym rówieśnikom, jak Ali (16 lat), ci, któ-
rzy marzą o studiowaniu astronomii jako Asha (15 
lat), ci, którzy zapiszą się na inżynierię jako Mar-
celine (18 lat) i ci, którzy marzą zwyczajnie o 
możliwości dotarcia do szkoły, jak Sandra (16 
lat). A kiedy pytasz ich, co lubią najbardziej w 
czasie spędzonym w szkole, większość z nich, bez 
większego namysłu odpowiada: “Miło jest tu być, 
ponieważ otoczenie jest bezpieczne”.

Ali, Asha i Marceline

Tanui

Obecnie klasy liczą 50 uczniów każda, 

a kadra nauczycielska liczy łącznie 16 

osób.
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Opuszczamy Lavington i kierujemy się w stronę Kiambu, na 
północ od Nairobi: obszaru charakteryzującego się falistymi 
wzgórzami pokrytymi zieloną herbatą, na których można 
zobaczyć rzędy kombajnów, które poruszają się między 
krzewami. Przemysł herbaciany jest kluczowym sektorem 
gospodarki kraju afrykańskiego, który stał się wiodącym 
światowym eksporterem i trzecim co do wielkości 
producentem, po Chinach i Indiach.

Herbata utrzymuje ponad 4 miliony 
Kenijczyków. Fundacja Kiandy działa 
w tym obszarze i od 1961 roku 
angażując się w integralną 
promocję kobiet poprzez rozmaite 
projekty na różnych obszarach 
geograficznych kraju. W Kiambu, 
oprócz szkoły zawodowej Kimlea (z 
którą Harambee współpracuje w 
ramach programu stypendialnego), 
istnieje klinika, która zapewnia 
usługi medyczne i żywieniowe 
matkom i dzieciom z okolicznych 
społeczności wiejskich. Wita nas 
ciepło duża grupa dzieci czekających 
na wizytę. 
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Wtorek, 28 maja 2019

Wizyta na Uniwersytecie Strathmore, Nairobi
Uniwersytet jest obecnie centrum studiów na najwyższym poziomie, i to nie tylko w 
Afryce. Cechą wyróżniającą uczelni jest nie tylko najwyższa jakość kształcenia akade-
micko-naukowego, ale także wkład, jaki uniwersytet nieustannie oferuje społeczeństwu, 
w różnych formach i przy zaangażowaniu studentów. Tutaj wychowuje się społecznie od-
powiedzialne pokolenie, głęboko przekonane, że musi oddać i podzielić się swoim szczę-
ściem z tymi, którzy mają mniejsze szanse. 

Następnie udajemy się do Gatiny, gdzie znajduje się spo-
łeczność korzystająca z programów, składająca się z 50 
rodzin, które żyją pracując na polu herbaty: wynagrodze-
nie 0,1 dolara za kg.

W ciągu jednego dnia, jeśli pójdzie dobrze, 

zbiory wynoszą 40-50 kg, czyli wynagrodze-

nie jest równe 4-5 dolarów dziennie.
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Kierujemy się do @iBizAfrica, inkubatora przedsiębiorczości. 
Od 2012 r. udzielono tu wsparcia 400 młodym, ambitnym przed-
siębiorcom, z których 70% z powodzeniem rozpoczęło własną 
działalność gospodarczą. Mają oni od 19 do 30 lat są kreatywni 
i ambitni, tak jak Steve, który wprowadził oprogramowanie do 
obsługi klienta; Sadima i jej partnerzy, którzy oferują cyfrowe 
rozwiązania dla zdrowia o wysokiej jakości po niskich kosztach; 
Kennedy, który wprowadził platformę dla e.commerce dla bran-
ży niszowych. To ekscytujące słuchać o ich projektach!
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Wyjeżdżamy z uniwersytetu na wizytę w slumsie w Kiberze, gdzie 
działa program “Macheo”, w ramach którego grupa studentów 
uniwersyteckich opiekuje się dziećmi z szkół nieformalnych znaj-
dującymi się w trudnej sytuacji, wspierając je i pomagając wy-
dobyć indywidualny potencjał z każdego z nich do osiągnięcia 
niewyobrażalnych celów edukacyjnych, biorąc pod uwagę warun-
ki początkowe.

“Będąc w stanie liczyć na opiekuna 
szkolnego, przewodnika, porady stra-
tegiczne, na ludzi, którzy pokazują, 
że dbają o Twoje dobre samopoczucie, 
zmienia się Twoje życie”. 

San John’s School i New Horizon: są to 
szkoły średnie prowadzone przez ludzi 
dobrej woli, którzy muszą codziennie 
stawiać czoła niewyobrażalnym wyzwa-
niom, biorąc pod uwagę degradację 
społeczną i ekonomiczną. Ale chłopcy 
i dziewczęta, z którymi się spotykamy, 
mają determinację i wytrwałość: uczą 
się sześć dni w tygodniu i przez cały 
dzień; wielu z nich pozostaje w murach 
szkoły nawet późnym wieczorem, aby 
wykorzystać energię elektryczną, dzięki 
czemu mogą kontynuować naukę. “Jest 
nadzieja, życie może być lepsze” – tego 
się uczą. A jeśli zapytacie ich, czy trud-
no jest się uczyć, odpowiadają: “Żaden 
problem, to jest to, czego chcę naj-
bardziej”. I przychodzi na myśl, jak za 
niewiele można zrobić wiele dobrego: 
za 260 euro pokrywa się koszt nauki 
za jedną osobę rocznie. To wystarczy, 
cała reszta, wszystko inne, zależy od 
uczniów.

“Tutaj aspiracje są niskie, a uzależnienie 

od narkotyków, alkoholizm i rodzicielskie 

wycofanie są wysokie; młodzi ludzie 

desperacko potrzebują pozytywnych 

wzorców do naśladowania”, mówi Jeff, który 

dzięki programowi, które otrzymał i oraz 

stypendium, uczęszcza teraz na 3 rok Wydziału 

Komunikacji.
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Środa, 29 maja 2019

Powracamy na Uniwersytet, aby spotkać 
się z Margareth Roche, która jest od-
powiedzialna za szkolenie nauczycieli i 
program zarządzania szkołą publiczną, 
który Harambee również promuje w 2019 
roku. “Dzięki bezpłatnemu kształceniu 
średniemu w szkołach jest obecnie ponad 
12 milionów dzieci, więc system szkolny 
nie jest przygotowany na zaoferowanie 
zadowalającego kształcenia minimalne-
go”. Z tego powodu program ma na celu 
wzmocnienie umiejętności kadry nauczy-
cielskiej i odzyskanie motywacji tam, 
gdzie trudno jest utrzymać ją przy życiu. 
Cały kraj (60% ludności ma poniżej 25 lat) 
jest w ich rękach!
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Po opuszczeniu uniwersytetu udajemy się na lotnisko na lot do Entebbe w Ugandzie. Kraj, 
który wydaje się nam niezwykły ze względu na lśniące kolory: zieleń bujnej roślinności 
(jesteśmy pod koniec pory deszczowej), kobaltowy błękit nieba i czerwona ziemia wzgórz, 
niezwykły spektakl natury! Naszym celem na wieczór jest struktura na Jeziorze Wiktorii i 
aby tam dotrzeć, przekraczamy wsie, gdzie ludzie na targowiska przy drodze wydają się 
zrelaksowani i szczęśliwi.
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Spotykamy się z kadrą Fundacji Kyoga, która na obszarach wiejskich Entebbe prowa-
dzi różne działania społeczno-gospodarcze mające na celu poprawę warunków życia 
miejscowej ludności; w szczególności organizowane są szkolenia dla kobiet, aby mogły 
założyć mikroprzedsiębiorstwa i nauczyć się lepiej wyżywić swoje rodziny.

Czwartek, 30 maja 2019

Odwiedzamy spółdzielnię trzydziestu kobiet, 
które dzięki odbytym szkoleniom świadczą teraz 
usługi cateringowe na imprezy i wesela (nawet 
dla 600 osób!). Sara, Justine, Ruthopowiadają 
nam, jak idzie biznes i jakie są plany na przy-
szłość.

Kontynuujemy wizyty u innych beneficjen-
tów, w ich domach lub tam, gdzie rozpo-
częli oni małe dochodowe działania, jak w 
przypadku Frencji.

Frencja: właścicielki baru mlecznego, 
który serwuje posiłki 45 osobom 
dziennie, głównie pracownikom.
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Później dotarliśmy do Pearl Creast, instytutu kształcenia zawo-
dowego dla kobiet, założonego w 2004 roku. Sektor turystyczny 
w Ugandzie silnie się rozwija i po dwóch latach studiów dziew-
częta mogą łatwo znaleźć pracę.
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Wyjeżdżamy z Entebbe i po 3 i pół godziny podróży, 
przekraczając linię równika, docieramy do Masaki, w 
środkowym regionie na zachód od jeziora Wiktorii. 
W tym obszarze realizowany jest projekt mający na 
celu przeszkolenie 400 kobiet w nowoczesnym rol-
nictwie i zapewnienie im pomocy marketingowej. 
Siostra Salomé, kierownik i Madame Justine, koordy-
natorka, wyjaśniają nam różne działania. “Uczymy 
kobiety, by były autonomiczne, by nie zawsze mu-
siały się czegoś od kogoś spodziewać; z dochodów 
mogą wtedy wspierać studia swoich dzieci, z których 
wiele uczęszcza do naszej szkoły”. Biznes, na któ-
rym chcieliby się skupić w krótkim okresie czasu, to 
produkcja soków i win z owoców, wydaje się bardzo 
opłacalna. 

Spędzamy kilka godzin w towarzystwie zgromadzonej 
lokalnej społeczności, słuchając świadectw, którym 
towarzyszą piękne piosenki zaimprowizowane przez 
obecnych studentów.

Piątek, 31 maja 2019
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Później ruszamy ponownie do Kampali, stolicy Ugandy i typowej 
afrykańskiej metropolii: błyszczące centrum otoczone rozległy-
mi dzielnicami; dobrobyt i absolutna bieda razem.

Spotykamy się z grupą młodych lekarzy, którzy zorganizowali się 
z “mobilną kliniką”, aby zaoferować usługi zdrowotne dla lud-
ności slumsów: malaria, problemy żołądkowo-jelitowe i niedoży-
wienie to główne sytuacje kryzysowe.

Saturday 1 June 2019

Wracamy wcześnie rano do Nairobi na 
wizytę w Eastlands, dzielnicy podmiej-
skiej Nairobi, przed wieczornym lotem 
do domu. W Eastlands działa Techniczny 
Instytut Zawodowy, który szkoli młodych 
ludzi do pracy w dziedzinie mechaniki, 
elektroniki, nowych technologii. Jedzie-
my odwiedzić Rafaela, byłego studenta, 
który w 2017 r. założył społecznie odpo-
wiedzialną firmę: projektuje i produkuje 
meble do domu z materiałów pochodzą-
cych z recyklingu i wykorzystuje część 
dochodów na wspieranie nauki dzieci w 
slumsach, z których sam pochodzi. Poka-
zuje nam kilka swoich dzieł: “Muszę być 
na bieżąco, studiować i wymyślać nowe, 
bo rynek szybko się nudzi!” 

Rafael dzieli swój czas między pracę, 
rodzinę (4 dzieci) i współpracę z siero-
cińcem, który stoi obok jego warsztatu 
i w którym mieszka 80 dzieci w różnym 
wieku; sieroty, które bez aktu urodzenia 
po prostu nie istnieją dla państwa „przy-
najmniej do czasu, gdy ktoś nie zgłosi 
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chęci zgłoszenia ojcostwa, aby umożliwić im zareje-
strowanie się i odzyskanie podstawowych praw”. W 
sierocińcu dzieci rosną, są pod opieką a później wysła-
ne do szkoły. Na przestrzeni lat, dzięki wsparciu takich 
osób jak Rafael, na uniwersytet przybyło kilka osób.

Rafael jest owocem Eastlands. I jak za każdym ra-
zem, gdy mamy okazję zobaczyć na własne oczy wpływ 
naszego małego wkładu, wracamy do domu bardziej 
niż kiedykolwiek przekonani, że wspólne dobro jest 
zawsze osiągalne, krok po kroku o wspólnych siłach.


