Aktuálne správy z komunitného centra
na ostrove Rusinga, západná Keňa,
25.1.2017
Pokračuje výstavba strednej školy, realizovaná z
prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej
republiky SlovakAid. V januári 2017 bola otvorená ďalšia
trieda, boli prijatí noví študenti, finálne dokončenie školy je
naplánované na leto 2017. Termín slávnostného
oficiálneho otvorenia v septembri 2017 (na ktoré ste všetci
srdečne pozvaní) bude upresnený dodatočne.

Škola bola koncom roka 2016 po niekoľkých rokoch
čakania úspešne pripojená na verejnú elektrickú sieť.
Všetci študenti strednej školy bývajú na internáte, sú
veľmi spokojní s izbami, ktoré majú veľa svetla,
neprehrievajú sa a majú dostatok priestoru aj na
individuálne štúdium:

Projekt strednej internátnej školy vo výstavbe, vrátane
novej kuchyne a jedálne:

Objekt jedálne s kuchyňou pred dokončením, prebieha
zasklievanie okien:

Napriek tomu, že škola ešte nie je dokončená, postupne
od januára 2016 otvárame každý rok novú triedu.
Samostatné nádvoria jednotlivých častí (dievčenský
internát, chlapčenský internát, školský dvor s triedami atď)
budú doplnené o zeleň a dokončené až na záver, keďže
plochy sú stále potrebné pre stavebné práce a materiál:

Nová jedáleň bude mať hlavnú časť ako univerzálny krytý
exteriérový priestor, ktorý sa už teraz pred dokončením
využíva na množstvo akcií, prebiehal tu zápis nových
študentov, organizujú sa tu predstavenia detí, hudobné
večierky, stretnutia komunity atď:

Laboratórium pár hodín pred posledným vyčistením a
spustením do prevádzky:

Chov rýb na Viktóriinom jazere pokračuje, po prvom
chove, ktorý zatiaľ nepriniesol očakávané výsledky, má
druhý chov už teraz po prvých dvoch mesiacoch ďaleko
lepšie výsledky, založenie farmy bolo rovnako
financované vďaka SlovakAid:

Výučba v nových triedach strednej školy:
V pozadí na ľavej strane areál komunitného centra, v
popredí na vode rybia farma:

Projekt komunitného centra je veľmi komplexný, našim
prvoradým cieľom je postupné zvyšovanie udržateľnosti,
veľmi radi privítame záujemcov o pomoc s realizáciou a
rozvojom, srdečná vďaka.
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V rámci projektu financovaného vďaka SlovakAid je
zabezpečovaná aj prevádzka zdravotného strediska, ktoré
je súčasťou komunitného centra, fungovanie momentálne
komplikuje celoštátny štrajk lekárov, ktorý trvá už druhý
mesiac od 5.12.2016. V stredisku máme mimoriadnu
situáciu, zvýšený počet pacientov a zvýšený počet
novonarodených detí. Klinika má zabezpečené
financovanie len do konca IX/2017, intenzívne pracujeme
na získaní nového financovania, nových sponzorov, ktorí
by prevzali náklady na prevádzku, ktorú nie je možné
zabezpečiť výlučne z poplatkov pacientov.

