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Witajcie

Nie jest łatwo o Internet w miejscu, gdzie 
przebywamy, dlatego piszemy z takim opóźnie-
niem. Czasem nie ma prądu, a czasem Internet 
jest tak wolny, że mało co da się zrobić.

Szczęśliwie  dojechaliśmy  do  Kyenjojo 
w sobotę 31 października wieczorem. Przywita-
ła nas wesoła gromada dzieci i dorosłych przy 
domu dziecka „Mama Martyna Home”, będą-
cego pod opieką „Arki Noego”. Tę organizację 
założył  kilka  lat  temu  Kenneth  Kabagambe, 
wspaniały 31-letni Ugandyjczyk o wielkim ser-
cu dla sierot i potrzebujących. 

Plakat jaki nam zrobiono na powitanie           

Pracując ostatnio w Kyenjojo jako audy-
tor księgowy, zarabiał około $300 miesięcznie 
(ok. 900 zł). To była bardzo dobra praca, ale od 
dłuższego czasu Kenneth utrzymywał ze swojej 
pensji  kilkanaście  sierot  w  swoim  domu.  Ta 
kwota była więc za mała na ich utrzymanie. Je-
dli skromnie, to jednak dzieci były pod opieką 
i otoczone miłością. Jednakże Ken, jako osoba 
wierząca, polegał na Bogu. 

      Radosne powitanie nas w sobotę wieczorem
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Kenneth 

Chciałabym  napisać  parę  słów  więcej 
na  temat  Kennetha.  Urodził  się  w  bardzo 
biednej  rodzinie,  gdzie  sześcioro  dzieci 
mieszkało tylko z matką. Mieszkali w glinia-
nym  domu  pokrytym  strzechą.  Spali  na  li-
ściach bananowca. Czasem z powodu głodu 
jedli spleśniałe warzywa. Dzieci były z dwóch 
ojców,  którzy  jednak  nie  interesowali  się 
swymi dziećmi. Ich mama po prostu niewła-
ściwie wybrała swoich mężów. Faith Kunihi-
ra  i  Kenneth są rodzeństwem, ale  z innych 
ojców.  Tato  Kennetha  był  zamożnym  czło-
wiekiem. Miał kilka żon, które z nim miesz-
kały  i  dziewięcioro  innych  dzieci.  Kenneth 
był  dziesiątym.  Kiedy  Kenneth  miał  19  lat 
jego ojciec zmarł. Zawołano go na odczytanie 
testamentu,  jednakże  spotkało  go  wielkie 
upokorzenie, gdyż jego imię nie zostało wy-
czytane wśród spadkobierców. 

Kenneth wyrastał w poczuciu odrzuce-
nia i braku poczucia własnej wartości. Pew-
nego dnia jednak doświadczył Bożej miłości 
i nawrócił się. Podobnie jego mama i rodzeń-
stwo. Spotkał też na swej drodze dobrych lu-
dzi, którzy pomagali mu w edukacji, gdyż ich 
matki nie było stać na opłacenie czesnego za 
szkoły  dzieci  i  kupowanie  im  przyborów 
szkolnych.  Kenneth  bardzo  cenił  zdobycie 
wykształcenia. Przez całą szkołę podstawową 
i średnią był jednym z najlepszych uczniów. 
Bardzo chciał pójść na uniwersytet. Nie było 
jednak nikogo, kto mógłby opłacić jego cze-
sne.  Gorąco  się  modlił  i  jego  siostra  Faith 
znalazła  kogoś,  kto  postanowił  mu  pomóc. 
(Kiedy  Kenneth  nam  to  opowiadał  w  tym 
momencie  się  rozpłakał,  wspominając 

z wdzięcznością dobroć Bożą w tym człowie-
ku). Jednakże w pewnym momencie ta osoba 
się wycofała i Kenneth nie miał z czego zapła-
cić za końcowe egzaminy na drugim roku, co 
oznaczało, że cały rok nie byłby przez niego 
zaliczony. Mimo, że świetnie sobie radził i był 
przygotowany do egzaminu, nie mógł do nie-
go przystąpić, bo trzeba było zapłacić dodat-
kowe pieniądze za ten egzamin. Borykał się 
z pesymistycznymi  myślami  i  przygnębie-
niem. Jednakże Bóg go nie zawiódł i w ostat-
nim momencie jego przyjaciel przyniósł mu 
potrzebne  pieniądze  na  egzamin.  Potem 
w cudowny sposób znów przyszło zaopatrze-
nie finansowe na skończenie trzeciego roku 
studiów i po uzyskaniu dyplomu zaczął pra-
cować.

Od  pewnego  czasu  miał  dość  dobrą 
pensję jak na przeciętnego Ugandyjczyka – 
ok.  $200 miesięcznie.  Postanowił  sobie  za-
wsze  pomagać  innym,  jak  jemu  przez  te 
wszystkie lata pomagano. W końcu Bóg po-
wołał go cztery lata temu do troszczenia się 
o sieroty i  wdowy oraz biedne dzieci  i  mło-
dzież, aby mogli chodzić do szkoły.

Kenneth Kabagambe z najmłodszym dzieckiem
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Poznałam  Kennetha  podczas  mojego 
pierwszego pobytu w Ugandzie w 2007 roku, 
gdyż  mieszkał  w  tym  samym  domu,  co  ja 
(w domu Faith). Trzy lata temu kupił kawa-
łek ziemi w miejscowości  Kasina w pobliżu 
miasta  Kyenjojo.  Zbudował  tam mały dwu-
pokojowy dom dla siebie oraz przy pomocy 
polskich  darczyńców powstał  tu  także  dom 
dziecka. Nie jest on jednak jeszcze skończo-
ny. Nie ma baterii słonecznej, co jest ogrom-
nym utrudnieniem dla uczenia się wieczora-
mi.  Dzieciom brakuje  odzieży,  bielizny,  bu-
tów,  przyborów  szkolnych.  W  budynku  nie 
ma sufitów,  mebli  (poza łóżkami),  godnych 
sanitariatów, nie przemakającej kuchni i po-
dwórka oddzielonego od wody, która płynie 
w pobliżu w porze deszczowej, robiąc wielkie 
błoto. Dzieci idą do szkoły około 5 km w jed-
ną stronę pieszo drogą, która również w po-
rze  deszczowej  zamienia  się  w  błoto.  Biorą 
więc buty do rąk i boso idą tą drogą. Nie jest 
to zbyt bezpieczne, gdyż takie błoto zawiera 
pewnego  rodzaju  bakterie,  które  wnikając 
w skórę  stopy,  powodują  swędzenie,  ból 
i trudne do leczenia podrażnienie. 

Dzieci z domu dziecka w podartych mundurkach  
szkolnych. Dziewczynka trzyma swój piórnik.

Polscy darczyńcy

Polscy  darczyńcy  również  pomogli 
w zakupie samochodu dla „Arki Noego”. Nie 
jest  to  niestety  samochód  z  napędem  na 
4 koła, więc kiedy pada deszcz i zanim droga 
wyschnie nie można się wydostać tym samo-
chodem z wioski. Oczywiście marzeniem by-
łoby mieć tu samochód z napędem na 4 koła, 
bo  wtedy  można  by  się  nawet  przedostać 
w głębsze rejony wiosek z pomocą. Trzeba by 
było na ten cel dodatkowo około 2000$ (ok. 
6000  zł).  Wtedy  można  by  sprzedać  ten 
obecny  samochód  i  dołożyć  te  $2000,  aby 
kupić lepszy samochód.

Na razie pomoc z Polski jest skromna 
jeśli  chodzi  o  żywienie  dzieci  w  tym  domu 
dziecka, dlatego jedzą właściwie tylko posho 
z  fasolą  każdego dnia  i  brak  im podstawo-
wych  rzeczy.  Modlimy  się  jednak  o  dobre 
zmiany  w  kierunku  wsparcia  tego  domu 
dziecka.  Mieszka  tam ponad 30 dzieci,  po-
trzeba by było co najmniej 1000$, czyli  ok. 
3000 zł  na polepszenie ich bytu – jedzenia 
i higieny. Poza tym w planie jest też rozbudo-
wa domu dziecka o jadalnię, pokój dla opie-
kunki, sanitariaty i kuchnię, gdyż gotowanie 
odbywa się na dworze lub w zbitej deskami 
kuchni, gdzie jest palenisko, ale tam groma-
dzi się dym i poza tym dach przecieka.

Poza  tym  planujemy  otworzyć  szkołę 
przy  tym  domu  dziecka,  gdyż  spośród 
wszystkich mieszkających tu dzieci - około 25 
chodzi  do  szkoły  podstawowej.  Wychodzą 
rano z domu do szkoły około 6:30, a wracają 
około 17:30. Wydaje się to marnowaniem ich 
potencjału, taka strata cennego czasu dla ich 
rozwoju  każdego dnia!  Moglibyśmy zatrud-
nić dwie nauczycielki (koszt pensji miesięcz-
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nie dla każdej to ok. $100 – 300 zł). To są 
także nasze plany związane z promowaniem 
edukacji chrześcijańskiej w tym regionie. Już 
zamówione zostały piasek, cement i cegły bu-
dowę budynku, w którym będą znajdować się 
trzy klasy lekcyjne i  pokój dla nauczycielki. 
W tym budynku będzie też pokój dla wolon-
tariuszy (który poza czasem przebywania wo-
lontariuszy, będzie służył w innym celu) oraz 
jadalnia.  Koszt  budowy bez wykończenia to 
około 15 tys. złotych. Na razie mamy na ten 
cel tylko 4000 zł. Jednakże wierzymy, że Bóg 
pobudzi darczyńców do wsparcia tego eduka-
cyjnego projektu. W tej szkole będą też dzieci 
sąsiadów. Liczymy, że do naszej szkoły pod-
stawowej będzie chodzić około 50 dzieci.

Obecnie  większość  dzieci  chodzi  do 
rządowej  szkoły  podstawowej,  gdzie  w  kla-
sach jest ponad 100-150 uczniów. Poza tym 
przekazywana wiedza jest na kiepskim pozio-
mie, a i tak trzeba ponosić wydatki związane 
z tą szkołą. Tak więc zatrudnienie nauczycieli 
przy  domu dziecka  właściwie  okaże  się  być 
podobnym kosztem, jak do tej pory jest po-
noszony przez „Arkę Noego”. 

Polscy  darczyńcy  mają  wielki  udział 
w projektach  pomocy  sierotom,  wdowom 
i potrzebującym,  które  prowadzi  Kenneth 
Kabagambe. Właściwie są jedynym źródłem 
pomocy, jak do tej pory.

Zdecydowaliśmy, że tym razem zatrzy-
mamy  się  w  domu  Kennetha  przy  domu 
dziecka, aby pomóc właśnie tutaj. Mamy wie-
le planów i pragnień związanych z tym miej-
scem.  Będziemy  na  bieżąco  o  tym  pisać. 
W grudniu spodziewamy się dwóch wolonta-
riuszek z  Polski:  Eli  i  Magdy oraz w lutym 
grupy 10 osób, którzy przyjadą na dwa tygo-
dnie. Zapraszamy też innych z Was!

Kenneth  odstąpił  nam  swój  dom  do 
dyspozycji, a sam zamieszkał w jednym z po-
koi w domu dziecka.

Widok na dom Kennetha (po lewej) i dom dziecka

Bringing Hope

W  ubiegły  poniedziałek  pojechaliśmy 
do Kaihury na poranne spotkanie wszystkich 
pracowników „Bringing Hope To The Fami-
ly” – organizacji założonej przez Faith Kuni-
hirę.  Wszyscy  powitali  nas  bardzo  entuzja-
stycznie.  My  także  cieszyliśmy  się  widząc 
znajome twarze. Czujemy się tu już jak człon-
kowie rodziny.

Jak tu się mamy?

Miałam nadzieję skorzystać z Internetu 
w biurze, ale najpierw czekałam prawie pół 
godziny  na  otwarcie  strony  internetowej 
z dostępem do mojego konta mailowego, po 
czym  zrestartowaliśmy  Internet.  Następnie 
czekałam kolejne dziesięć minut na otwarcie 
się  strony,  kiedy  wyłączono  prąd.  Trzy  dni 
stolica Ugandy – Kampala oraz inne miasta 
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na zachód nie mieli prądu. (Na wsiach raczej 
nie ma prądu, tylko przy głównych drogach). 
Okazało się, że burza zniszczyła słupy ener-
getyczne w mieście Kasese – około 400 km 
od Kampali na zachód Ugandy.

W domu Kennetha jest bateria słonecz-
na – bardzo słaba, ale wystarczająca na nała-
dowanie baterii telefonów oraz na zaświece-
nie  paru  żarówek  wieczorem.  Niestety  jak 
tylko wyjdzie się na dwór po 19:00 jest już 
zupełnie ciemno.

Już  w pierwszą  noc szczury  zakłócały 
nam sen, ale na łóżko nie weszły   Oprócz 
nas w domu mieszkają  też  małe jaszczurki, 
mrówki,  termity,  muchy  i  czasem  komary. 
Jednakże dzięki Bogu nie przeraża nas to.

Mamy się całkiem dobrze.  Co prawda 
troszkę przeżyliśmy stres, gdy tydzień temu 
natknęliśmy się na węża. Zresztą w tym tygo-
dniu  też  jednego  zabiliśmy,  to  znaczy  mój 
brat Paweł, mój mąż Piotr i inni mężczyźni – 
ja się wolałam trzymać z daleka.

Mój  numer  ugandyjski  to: 
+256 704 367 757.   Na  ten  numer  można 
dzwonić (ok. 10 zł za minutę, lub ze skype 60 
groszy),  ale  niestety  nie  dochodzą  smsy 
z Polski na ten numer. Natomiast odbieram 
smsy na numer polski +48 608 691 342. Bę-
dziemy się cieszyć z każdego smsa 

Polecamy się Waszym modlitwom.

Pozdrawiamy serdecznie.

Honorata i Piotr Wąsowscy 

e-mail: misje@wse.o  rg.pl  

W jaki sposób możesz się 
zaangażować?

Módl się:

 aby dobry Bóg zachował nas od malarii, 
tyfusa, innych chorób oraz węży

 aby Bóg postawił na naszej drodze wła-
ściwych i uczciwych ludzi do współpracy

 aby Bóg dał nam wiele okazji do dziele-
nia się Bożą miłością

 aby Bóg otworzył możliwości dla bizne-
sów pomiędzy Polską a Ugandą

 aby Bóg pokazał nam kierunki dla edu-
kacji chrześcijańskiej i rozmaitych szkoleń 
w Ugandzie

 o  bezpieczny  przyjazd  Eli  i  Magdy 
w grudniu oraz aby Pan Bóg dał im pozna-
nie, w jaki sposób mogą stać się błogosła-
wieństwem dla tego miejsca

 inne intencje, cokolwiek Bóg położy na 
sercu

Wesprzyj finansowo projekty pomocy: 

 budowy szkoły

 wsparcia  dla  domu  dziecka  „Mama 
Martyna Home”

 wykończenia tego domu dziecka

 adopcji na odległość dzieci z tego domu 
dziecka

 zakupu  samochodu  z  napędem  na 
4 koła

 sponsoringu edukacji dzieci i młodzieży

 zobacz też inne projekty pomocy siero-
tom i wdowom w Ugandzie na naszej stro-
nie: www.uganda.info.pl

Przyjedź tu jako wolontariusz!
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Zdjęcia

Powitanie z dziećmi w domu dziecka

Pomieszczenie, 
w którym 

myją się dzieci  
z domu dziecka, 
lub w ciągu dnia 
można tu zrobić 

pranie

Oto jak się pierze w domu dziecka

Mały zbiornik na gromadzenie deszczówki

Jadalnia w domu dziecka

Jadalnia w domu dziecka 
zamienia się w pomieszczenie kościoła lokalnego
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Jadalnia zmienia się też w pokój zebrań

Po deszczu podwórko zmienia się w błotnisko

Kurnik

Miejsce, gdzie jest przechowywana żywność,  
w środku domu dziecka. 

Zapach trudny do zniesienia rozchodzi się po całym  
budynku, bo nie ma tam sufitów.

Miejsce, gdzie jest przechowywana żywność

Kuchnia, której dach przecieka
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Po deszczu podwórko zmienia się w błotnisko

W kuchni

W tzw. kuchni jest tak dużo dymu podczas gotowa-
nia, że łzy stale płyną z oczu

Przygotowywanie paleniska do gotowania

Przygotowywanie posiłku na palenisku

W tym miejscu są gotowane posiłki (na ogniu) 
dla nas i dla dzieci z domu dziecka, 

a także tak jest grzana woda na kąpiel
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Od lewej kuchnia, ubikacja, „prysznic”

„Prysznic”

Widok na ubikację po lewej i na wprost prysznic

Suszarka do naczyń

Ubikacja w środku. 
W ciągu dnia 

jest tam pełno much 
i jaszczurek--

W domu dziecka nie mają nawet maszynki 
do golenia. Oto jak strzygą dzieci – żyletką! 

Podobnie obcinają im paznokcie – używając żyletki

www.uganda.info.pl                                                                         Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 15.11.2010 ● strona 9 z 10

http://www.uganda.info.pl/


Wąż, na którego się natknęliśmy – jego brzuch

Wąż, na którego się natknęliśmy – jego skóra

Brak bielizny jest problemem
wielu młodych dziewcząt w Ugandzie.

Dziewczęta z domu dziecka ogromnie się ucieszyły  
z przywiezionej z Polski bielizny

Zapraszamy na naszą stronę:
www.uganda.info.pl
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