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DLACZEGO W RWANDZIE TRZEBA DOŻYWIAĆ DZIECI?  

 

Pensja minimalna w Rwandzie wynosi niecałe 5 zł dziennie. Blisko 20% Rwandyjczyków w ogóle nie ma 

pracy. Kraj jest przeludniony, część jego terytorium zajmują góry i brakuje ziemi pod uprawę roli. 

Wszystko to powoduje falę skrajnego ubóstwa mieszkańców i niedożywienie dzieci.  

 

Przeludnienie w Rwandzie: 

 

Rolnictwo w Rwandzie uzależnione jest od wystąpienia pory deszczowej, jej opóźnienie powoduje 

obumarcie ziarna. W ostatnim roku kraj nawiedziło silne gradobicie, które zniszczyło większość 

plonów. Nad mieszkańcami północnych prowincji zawisło widmo głodu… Misjonarze mariańscy, 

pełniący posługę w parafii w Nyakinamie w Rwandzie, postanowili pomóc parafianom i rozpocząć 

projekt dożywania dzieci. Pod ich opieką znajduje się ponad 300 sierot i skrajnie ubogich maluchów. 
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JAKĄ KWOTĘ PRZEKAZALI NAM DARCZYŃCY?  

 

Darczyńcy przekazali nam łącznie 159 265 złotych i 85 groszy. Misjonarze mają już doświadczenie  

w realizacji podobnych projektów, kuchnię, naczynia i chętnych do pomocy. Gotowanie dla wielu osób 

w znaczący sposób obniża cenę posiłku:  

 Dla jednego dziecka Dla 300 dzieci 

Koszt jednego posiłku 1, 92 zł 576 zł 

Koszt dożywiania przez miesiąc 57, 6 zł 17 280 zł 

Koszt dożywiania przez pół roku  345, 6 zł 103 680 zł 

 

Nad projektem będzie czuwał ks. Andrzej Tokarczyk, który od kilkunastu lat pełni posługę w Afryce  

i doskonale zna potrzeby lokalnej społeczności. Kwota przekazana przez Darczyńców Centrum 

Pomocników Mariańskich pozwoli misjonarzom przygotować i wydać dzieciom ponad 82 950 ciepłych, 

pełnowartościowych posiłków.  

JAK PRZEBIEGA DOŻYWIANIE DZIECI?  

      

 

Dzięki wparciu naszych Darczyńców żadne 

dziecko w Nyakinamie w Rwandzie nie cierpi  

z powodu niedożywienia. Misjonarze wydają 

pożywne i kaloryczne posiłki wszystkim 

dzieciom, które tego potrzebują. Większość 

maluchów pochodzi ze skrajnie ubogich rodzin 

wielodzietnych.  
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JAKIE OWOCE PRZYNOSI  WASZA OFIARNOŚĆ?  

 

Niedożywienie dzieci jest bardzo 

skomplikowanym problemem 

moralnym i społecznym. W 

krajach Czarnej Afryki obserwuje 

się zjawisko tak zwanego 

„dziedziczenia biedy” lub 

„błędnego koła głodu”. 

Niedożywione dzieci gorzej się 

uczą, nie kończą szkół, a w życiu 

dorosłym nie znajdują pracy, co 

powoduje że ich dzieci również są 

niedożywione.   

Wydawanie posiłków przez 

misjonarzy przerywa „błędne 

koło głodu”. Przynosi 

natychmiastową ulgę dzieciom 

i ich rodzinom.  

Efekty pomocy widoczne będą 

przez wiele lat. Przyniosą 

pozytywne skutki w dłuższej 

perspektywie czasowej. Dzieci 

dożywiane dzięki hojności 

naszych Darczyńców ukończą 

szkoły, a w przyszłości znajdą 

pracę i nakarmią własne dzieci.  

 

 

 

CZY PROŚBA O POMOC JEST AKTUALNA?  

 

Tak, misjonarze mariańscy w Rwandzie będą kontynuować projekt dożywiania dzieci. Z serca 

dziękujemy wszystkim Darczyńcom za pomoc i hojność. Zapewniamy, że ofiary wydawane są 

oszczędnie i gospodarnie a Wasza pomoc przynosi piękne owoce!  

Ofiary na dożywianie dzieci w Rwandzie prosimy wpłacać na konto:  

Centrum Pomocników Mariańskich 

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa, numer konta: 60 1240 1109 1111 0010 7752 5847 

Z dopiskiem: DOŻYWIANIE DZIECI 


