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 Podstawowym motywem, który przyświecał nam
w tworzeniu fundacji (rok 2010) była świadomość,
że najlepszą formą pomocy jaką możemy dać Afryce –
jest dostęp do edukacji. Faktem jest, że co piąty
dorosły człowiek na świecie nie potrafi pisać, ani
czytać. Dla 61 milionów dzieci w wieku szkolnym
edukacja wciąż znajduje się poza zasięgiem. Afryka
potrzebuje oświaty. Bez niej nie może istnieć żadne
dobrze funkcjonujące i bezpieczne państwo.
Starszych nie jesteśmy w stanie zmienić. Nadzieja jest
w edukacji dzieci i młodzieży…





 Fundacja Asante działa na trzech płaszczyznach:
pierwsze i podstawowe zadanie Fundacji to
stworzenie warunków do edukacji dzieciom w Afryce
oraz realizacja programu edukacji plastycznej.
Po drugie - realizacja programu edukacyjnego
w polskich szkołach na temat wiedzy o współczesnej
Afryce, jej kulturze i społeczeństwie. Lekcje opierają
się m.in. na spotkaniach z podróżnikami. I oczywiście -
działania wspierające: „Kredki dla Afryki”, „Dzienniki
z Afryki”, akcja - „Ratujemy bose stópki dzieci z Laare
w Kenii”, „Szkoła na sawannie”, pomoc humanitarna,
organizacja charytatywnych koncertów, wystaw,
przeglądów promujących kulturę Afryki.





 Wszystkie placówki, które wspieramy w
Afryce są pod opieką misjonarzy lub osób
świeckich z którymi mamy podpisane
porozumienia, utrzymujemy z nimi stały
kontakt. To ważne – ponieważ dbamy o to,
aby pomoce dydaktyczne tam dostarczone,
były wykorzystane w celach edukacyjnych
przez dzieci i nauczycieli.







 W ramach akcji „Kredki dla Afryki”:
- Przesyłamy materiały dydaktyczne do szkół           

w: Kenii, Zambii, Ghany, Togo, Mali                                   
i na Wybrzeże Kości Słoniowej.  

- Organizujemy warsztaty plastyczne                           
dla dzieci w Kenii.

- Prowadzimy warsztaty metodyczne                         
dla nauczycieli w Kenii.

- Organizujemy warsztaty w polskich szkołach 
na temat edukacji dzieci w Afryce.



Dary zbierane                                     
w polskich szkołach 









 W Kenii w szkole podstawowej dzieci uczą
się: języka angielskiego, języka suahili,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych.
Nie ma takich zajęć jak przedmioty
artystyczne – plastyki, muzyki.

Dlatego podczas naszego wolontariatu
prowadzimy warsztaty plastyczne.













Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli





Ratujemy bose stópki dzieci z Laare.
W ramach projektu kupujemy najbiedniejszym dzieciom buty. Maluchy w Afryce
chodzą głównie boso lub w sandałach, zamiast posadzek mają w domach piasek
lub glinę, a to najlepsze miejsce do życia dla pchły piaskowej Tunga penetrans.
Jest to najmniejsza ze znanych nam pcheł, które długość nie przekracza 1mm.
Tungoza (chiggers, tungose) to choroba, którą powodują pchły piaskowe.
Kiedy już pchła osiedli się w skórze człowieka, rośnie i rozmnaża się w bardzo
szybkim tempie, żywiąc się krwią wysysaną ze skóry. Jeśli odpowiednio wcześnie
nie podejmie się leczenia (a w warunkach skrajnej biedy jest to często niemożliwe
lub bardzo utrudnione), dochodzi do infekcji – tungozy właśnie, która prowadzi do
kolejnych powikłań – przez świąd, aż po owrzodzenie i gnicie poszczególnych części
ciała (w pierwszej kolejności tych, gdzie swoje siedlisko znalazł pasożyt).
Kobiety, matki zarabiają w polu ok. 200 szylingów dziennie (ok. 2 euro), buciki dziecięce
kosztują ok. 500 szylingów (ok. 5 euro). Jeśli matka ma dylemat: kupić jedzenie czy
buty dla swych dzieci – co wybiera?









 W roku 2016 objęliśmy opieką szkołę 
(wybudowaną przez Siostry Orionistki)                        
w malutkiej wiosce na sawannie w Ndumuru
w Kenii. 

 Obecnie uczęszcza do tej szkoły 80 dzieci 
mieszkańców Ndumuru, pasterzy                                 
i uchodźców z Somalii. 



Szkoła w Ndumuru



























 Szkoły, które wspieramy są w ubogich 
rejonach Afryki, gdzie każdy ołówek, zeszyt 
są bezcenne. Radość naszych małych 
przyjaciół jest dla nas największym 
marzeniem, które pomagacie nam spełniać. 
Dziękujemy wszystkim placówkom, 
instytucjom, które do tej pory włączyły się               
w naszą akcję i zapraszamy kolejne cudowne 
osoby, które chciałyby z nami pomagać! 







 Wszystkie zdjęcia są własnością Fundacji, 
prosimy uszanuj prawo autorskie.

 „Kredki dla Afryki” to nazwa naszego 
autorskiego projektu. 
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