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POWÓDŹ W NYAKINAMIE 

 

Rwandyjska wioska Nyakinama leży w północnej 

części Rwandy, niecałe sto kilometrów od stolicy kraju. 

To teren rolniczy, zamieszkały przez liczne rodziny 

katolickie. Mieszkańcy żyją skromnie, utrzymują się  

z hodowli i sprzedaży plonów z pól. Na początku maja 

2020 roku w północnej części Rwandy pojawiła się fala 

obfitych opadów. Kraj leży w sferze równikowej, 

zatem silne deszcze zdarzają się sezonowo. W tym 

roku jednak wyjątkowo potężne ulewy spowodowały 

klęskę żywiołową. 6 maja doszło do katastrofalnej  

w skutkach powodzi.  

STRATY W REJONIE DOTKNIĘTYM KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ  

 

 

Nocą w zabudowania uderzyła lawina 

mokrego błota, która zmiotła  

z powierzchni ziemi większość budynków. 

Wraz z nią pojawiła się kilkumetrowa fala 

powodziowa. Siedemdziesiąt dwie osoby 

zginęły na miejscu w topieli oraz pod 

lawiną błota. Wśród ofiar znajdowały się 

dzieci, w tym czwórka dzieci z jednej 

rodziny, które zginęły pod zawaloną 

ścianą domu. 

Woda i błoto zerwały drogi i mosty, odcinając 

Nyakinamę od reszty świata. Domy mieszkańców 

okolicznych wiosek zostały praktycznie zmiecione  

z powierzchni ziemi. Ludzie stracili cały dobytek, 

wszystkie rzeczy osobiste, dokumenty itp. Nie mieli, 

gdzie się podziać, w co ubrać, co jeść. Potężnym 

kłopotem okazały się zniszczenia upraw. Woda                       

i lawina błota spustoszyły pola, a okoliczni mieszkańcy 

zaczęli poważnie obawiać się głodu.  
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W mariańskiej parafii sto dwadzieścia sześć domów zostało praktycznie zrównanych z ziemią. Inne, 

poważnie uszkodzone i grożące zawaleniem, stały się niezdatne do zamieszkania:  

  

JAKĄ KWOTĘ PRZEKAZALI NAM DARCZYŃCY?  

Dzięki wsparciu naszych Darczyńców przekazaliśmy 612 740 zł i 21 groszy na pomoc powodzianom  

w Nyakinamie.  

Projekt był realizowany w trzech etapach: 

 

 

ETAP 1 –  POMOC DORAŹNA (MAJ 2020  ROK)  

Poszkodowani znaleźli schronienie w lokalnej szkole, u sąsiadów i na terenie misji. Dzięki wsparciu 

Darczyńców misjonarze w Nyakinamie zakupili zapasy żywności i wydali je wszystkim potrzebującym 

pomocy powodzianom. Rodziny, które straciły w topieli cały dobytek, otrzymały ryż, leki, mleko dla 

dzieci i niezbędne przedmioty codziennego użytku. Koszt jednej paczki z podstawowymi produktami 

spożywczymi i higienicznymi dla ofiar powodzi wyniósł około 48 zł.  

Odbudowa domów (dzięki wsparciu Darczyńców z Polski) 
Zalanie fundamentów na uprzątniętych działkach Odbudowa zniszczonych domów 

Naprawa szkód (praca własna parafian)   

Rozbiórka domów grożących zawaleniem Uprzątnięcie gruzowiska
Usunięcie błota z pól 

i przygotowanie ich pod ponowne uprawy

Pomoc doraźna (dzięki wsparciu Darczyńców z Polski) 

Zapewnienie schronienia powodzianom Wydawanie żywności, wody pitnej, leków itp. Wsparcie w kwestiach formalnych
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Wydawanie paczek i żywności powodzianom: 

 

    

Kolejka potrzebujących przed budynkiem misji: 

    

Ponadto kapłani modlili się za zmarłych i wspierali ich bliskich w żałobie. Niektórzy powodzianie 

potrzebowali pomocy w kwestiach formalnych, gdyż w żywiole stracili wszystkie dokumenty. Część nie 

miała praktycznie niczego, poza ubraniami na sobie.  
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ETAP 2 –  NAPRAWA SZKÓD (MAJ I CZERWIEC 2020 ROK)  

Parafianie z Nyakinamy oczyścili teren zniszczony przez lawinę błota i wodę. To zadanie wymagało 

ogromnej pracy, gdyż niektóre z domów zostały zalane po dach.  

  

 

Okazało się, że niektórych budynków nie da się 

naprawić, gdyż z powodu potężnych uszkodzeń groziły 

zawalaniem i wymagały rozbiórki. Fala powodziowa 

uszkodziła również drogi i mosty, uniemożliwiając 

transport materiałów budowlanych, co dodatkowo 

skomplikowało prace.  

Równolegle mieszkańcy Nyakinamy starali się uprzątnąć szkody na polach uprawnych. Plony zostały 

doszczętnie zniszczone przez wodę i powstałe osuwiska.  
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ETAP 3 –  ODBUDOWA DOMÓW  

 

Od lipca 2020 roku w Nyakinamie przystąpiono do odbudowy domów zniszczonych przez powódź. 

Wszystkie niezbędne materiały zostały zakupione dzięki wsparciu Darczyńców z Polski. Podczas klęski 

żywiołowej 126 domów zostało zrównanych z ziemią, pozostały wymagały remontów lub 

odbudowania, gdyż skala zniszczeń kwalifikowała je do rozbiórki.  

  

  

 

W sierpniu 2020 roku część rodzin 

poszkodowanych w powodzi zamieszkała już  

w nowo wybudowanych domach. Parafianie  

i misjonarze z potrzeby serca modlą się za 

Darczyńców. 

W imieniu powodzian z Rwandy  
z serca dziękujemy Ofiarodawcom. 

Bóg zapłać za pomoc! 

 


