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Trudny los niewidomych dzieci w Afryce 

Wzrok, obok słuchu, zawsze był uznawany za najważniejszy zmysł człowieka. Jego brak lub 

utratę traktowano jako prawdziwy dramat i znaczne ograniczenie. W krajach rozwiniętych, 

dzięki specjalnej edukacji, udogodnieniom i różnego typu programom, udało się 

zminimalizować negatywne skutki tego problemu. Ludzie niewidomi studiują i prowadzą 

aktywne życie zawodowe.  

 

W krajach afrykańskich sytuacja jest jednak inna. W tamtejszych biednych społeczeństwach 

dzieci niewidome i niedowidzące odbierane są jako mało produktywne, a przez to nie będące 

pomocą dla rodziny, tylko ciężarem. Do tego dochodzi błędne myślenie, w którym uważa się 

wszelką niepełnosprawność za karę Bożą. Prowadzi to do ukrywania dzieci niewidomych, 

skutkujące nie tylko brakiem odpowiedniej edukacji, ale zwykłej ludzkiej troski. 

Ośrodek jedyną szansą dla najmłodszych 

Podsumowanie projektu 

Siostry Franciszkanki postanowiły to zmienić, tworząc w 2008 r. ośrodek dla dzieci 

niewidomych i niedowidzących w Kibeho w Rwandzie („Educational Institute for Blind 

Children”). Chodziło im nie tylko o miejsce, gdzie dzieci będą mogły się rozwijać, ale też gdzie 

będą otoczone troską i miłością. Od samego początku wspierają je mariańscy misjonarze, 

m.in. dowożąc pieczywo dla dzieci. Kiedy zauważyli, że potrzeby są wielkie, a środków mało, 

zwrócili się do Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich z prośbą o pomoc. Dzięki wsparciu 

Darczyńców udało nam się zebrać na ten cel 913 276 zł. 
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Pieniądze te pozwolą na bieżące funkcjonowanie ośrodka, który utrzymuje się głównie z ofiar 

ludzi dobrej woli. Dzieci mieszkają w internacie, uczą się, otrzymują wyżywienie i opiekę 

medyczną. Przy ośrodku działa kuchnia, pralnia, szwalnia, jest nawet mała piekarnia, która 

zapewnia świeże pieczywo. Jest także obora z krowami, aby dzieci mogły pić mleko. Uprawia 

się lokalne warzywa: słodkie ziemniaki, fasolę, maniok i kukurydzę, które stanowią podstawę 

rwandyjskiego wyżywienia. 

     

Dzieci niewidome i niedowidzące mają specjalne potrzeby edukacyjne i zdrowotne. Do 

pierwszych należą choćby materiały przygotowywane na drukarkach brajlowskich                             

i odpowiednie pomoce dydaktyczne. Do drugich należy zakup kropli do oczu, potrzebnych 

leków i przeprowadzanie zabiegów np. zaćmy. Niestety, wiele dzieci jest nieubezpieczonych, 

a wszystkie koszty leczenia muszą pokrywać Siostry. 
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Wśród 140 podopiecznych jedną czwartą stanowią albinosi, którzy także są odrzucani przez 

dużą część społeczeństwa. Z powodu swojej wrażliwości na słońce, Siostry są zmuszone 

wybudować zadaszenie między szkołą a internatem. Pozyskane środki od Darczyńców 

pozwolą na postawienie 60-metrów bieżących dachu, który pozwoli ocienić całą drogę, którą 

dzieci codziennie przebywają w obie strony.  

Afrykańskie słońce jest bardzo niebezpieczne dla albinosów 

W styczniu br. do ośrodka przyjechały małe dzieci z klas 1-3. Siostry skupiły się na nauce                   

i nadrabianiu wielomiesięcznej przerwy w szkole. W kwietniu uczniowie mieli 

dwutygodniowe wakacje, ale wrócili już do szkoły, w której trwa 3 trymestr. Obecnie trwają 

przygotowania do egzaminów państwowych, które odbędą się w lipcu. 
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Na razie wykonano potrzebne naprawy w internatach, wymieniono krany i zardzewiałe rury 

doprowadzające wodę do łazienek dzieci. Odmalowano też kilka pomieszczeń. Przede 

wszystkim jednak Ośrodek może funkcjonować. Dzięki wszystkim Ofiarodawcom ma środki 

na opłaty stałe czy pensje dla nauczycieli. Siostry mogą skupić się na pomocy Podopiecznym, 

nie obawiając się, że kolejny miesiąc trzeba będzie walczyć o przetrwanie ośrodka. 
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To wszystko nie byłoby jednak możliwe bez ludzi dobrego serca, którzy postanowili pomóc 

maluchom z odległego kraju.  

  

 

 

W imieniu dzieci z serca dziękujemy Ofiarodawcom.  
Bóg zapłać za pomoc! 


