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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
 

 

 Αγαπητοί φίλοι,  

Σε συνέχεια της τακτικής μας ενημέρωσης σχετικά με τις συνεχείς δραστηριότητες των 
εθελοντών μας στην Κένυα, καθώς και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του 1ου χρόνου 
από την ίδρυση της οργάνωσής μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επιγραμματικά για 
την (ι) οδοντιατρική αποστολή το ∆εκέμβριο 2009 και για (ιι) τις διάφορες δραστηριότητες 
για τη συλλογή χρημάτων για την ανοικοδόμηση και επέκταση του ορφανοτροφείου 
‘Μακάριος’ στο Νυέρι, Κένυα.   

 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009: Αποστολή στην Κένυα 

1. Οδοντιατρική αποστολή με τον οδοντίατρο ∆ρ Μάριο Ταραμίδη (μέλος του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου της Οργάνωσης) και υγιεινολόγο κα Κάρεν Σιμόπουλος, συνοδευόμενοι 
από δύο άλλα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης, κα Μαρίνα Σιακόλα 
και ∆ρ Ματθαίο ∆ημητριάδη, με φάρμακα και υλικά, από χορηγίες προμηθευτών. 

Εξετάστηκαν τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείου του ‘St George’, καθώς και 
άλλα παιδιά στην παραγκούπολη της Κιμπίρα.  Επίσης  οι εθελοντές μας εξετάστηκαν 
όλα τα παιδιά του Ορφανοτροφείου. Χρησιμοποιώντας την κινητή οδοντιατρική μονάδα 
(δωρεά από τις οδοντιάτρους ∆ρ Στέλλα Παπαγαπίου και ∆ρ Στάλω Χριστοφόρου) 
που μεταφέραμε στην Κένυα, και με τα οδοντιατρικά υλικά δωρεά των εταιρειών MS 
Jacovides Group, Pentadent Ltd, Dentalcon Ltd, Evolution Ltd, Εταιρεία Παπαέλληνας, 
Εταιρείας Χατζηγρηγορίου  Ltd, Εταιρείας Παπαβασιλείου Ltd και της Οδοντιατρικής 
Πολυκλινικής ’Λευκωσία’. Οι εθελοντές μας διεξήγαγαν εξαγωγές, εμφράξεις και 
καθαρισμούς. Αναλυτικότερα: 

Εξετάστηκαν συνολικά 253 παιδιά: Τα παιδιά του Ορφανοτροφείου ‘Μακάριος’ στο 
Νυέρι (91 άτομα), τα παιδιά του νηπιαγωγείου ‘Άγιος Γεώργιος’ στην παραγκούπολη 
της Κιμπίρα (57 άτομα) – όπου και τα δύο σύνολα υπάγονται στο σιτιστικό πρόγραμμα 
του ‘Sophia Foundation’ – και το τρίτο σύνολο παιδιών αυτό της Κιμπίρα που δεν 
ανήκει στο σιτιστικό πρόγραμμα του ‘Sophia Foundation’ (105 άτομα).   

Έγιναν συνολικά 36 σφραγίσματα, 29 εξαγωγές και 52 καθαρισμοί δοντιών. Ι γενική 
κατάσταση των δοντιών στην παραγκούπολη της Κιμπίρα αλλά και στο ορφανοτροφείο 
‘μακάριος’ στο Νυέρι ήταν καλύτερη από ότι θα μπορούσε κανείς να αναμένει, 
δεδομένων των συνθηκών διαβίωσης, τις διατροφικές συνήθειες, αλλά και της γενικής 
υγιεινής στις συγκεκριμένες περιοχές. Κάτι που συνετέλεσε στη θετική εικόνα των 
δοντιών στα παιδιά αυτά ήταν τα αυξημένα ποσοστά φθορίασης, λόγω των αυξημένων 
ποσοστών φθωρίου στο νερό των περιοχών, όπου έζησαν τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής 
τους. ‘ 

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών μας για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των 
παιδιών που εντάσσονται στα προγράμματά μας στην Κένυα, έχουμε αγοράσει, 
δωρίσει και παραδώσει, ως ακολούθως: 
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2. Καινούργιο ρουχισμό και παιχνίδια σε όλα τα παιδάκια του Ορφανοτροφείου. 

 

3. Καινούργιο ρουχισμό και παπούτσια  στους εργάτες (προσωπικό) του   Ορφανοτροφείου. 

4. Καινούργια αθλητικά παπούτσια  στους δασκάλους του σχολείου. 

5. 4 ποδήλατα για τα παιδιά του Ορφανοτροφείου. 

6. Τρόφιμα για 2 μήνες στις 21 οικογένειες των μαθητών μας του δημοτικού, στην παραγκούπολη 
της Κιμπίρα-που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείου του Αγίου Γεωργίου και μεταπήδησαν στη 
δημοτική εκπαίδευση. 

7.  Επιπρόσθετα στρώματα και κλινοσκεπάσματα για τα παιδιά του Ορφανοτροφείου 

8.  Αδιάβροχα, λαστιχένιες μπότες (γαλότσες), και παντόφλες για τα 93 παιδάκια του 
Ορφανοτροφείου. 
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9. Επίσης έχουμε διοργανώσει, το Χριστουγεννιάτικο γεύμα των παιδιών του Ορφανοτροφείου, 
την εκδρομή στο ‘Ναγκούρου Σαφάρι Παρκ’ για τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά, καθώς και 
έξοδο σε σινεμά και Λούνα Παρκ για τα μικρότερα μωρά. 

10. Καταλήξαμε στα τελικά σχέδια με τον Project Manager για το κτίσιμο του Ορφανοτροφείου, ο 
οποίος προχώρησε στην καταβολή των σχεδίων για έγκριση και τελική έκδοση της σχετικής 
άδειας οικοδομής, από τις περιφερειακές αρχές-μια διαδικασία σε εξέλιξη. 

11. Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ‘Jomo Κenyata’:  

Α.  Καταφέραμε να πάρει ο επτάχρονος Φράνσις εξιτήριο από το Νοσοκομείο μετά από 4 
χρόνια διαμονής στο τμήμα. Αγοράσαμε ρούχα και παιχνίδια για τα αδέλφια του και 
βοηθήσαμε την οικογένειά του αγοράζοντας τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.  
Επιπρόσθετα προσφέραμε οικονομική βοήθεια στην οικογένειά του, αφού θα φιλοξενούσε 
τον Φράνσις κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.  Από τις 5 Ιανουαρίου, ο Φράνσις 
διαμένει μαζί μας στο Ορφανοτροφείου όπου θα πάει για πρώτη φορά στο σχολείο.  Κάθε 
μήνα θα συνοδεύεται για τη θεραπεία του στο Ογκολογικό, όπου θα παρακολουθείται από 
τους θεράποντες ιατρούς.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φράνσις έχασε το ένα του ματάκι του 
από  καρκίνο του ‘αμφιβληστροειδούς χιτώνα’ (Cancer of the Retina) και είναι ήδη σε 
πρόγραμμα χορηγίας για την παροχή σίτισης και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. 

Β.   Αγοράσαμε αναπηρικό καροτσάκι για τον πεντάχρονο  Samuel, ο οποίος διαμένει στο 
Ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου. 

Γ.  ∆ιευθετήσαμε και χρηματοδοτήσαμε την αγορά και σε δεύτερο στάδιο’ την εφαρμογή 
‘προσθετικού ποδιού’ για την δεκατετράχρονη Wind Rose, που επίσης θεραπεύεται στο 
Ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου. 

∆.     Αναλάβαμε την κάλυψη των εξόδων θεραπείας του Jeremiah - 100 Ευρώ κάθε θεραπεία-
μηνιαία. 

Ε.   Αγοράσαμε φάρμακα ζωτικής σημασίας για τα παιδιά που νοσηλεύονται σε αυτό το τμήμα,  
έτσι ούτως ώστε οι θεραπείες τους να συνεχιστούν. 

Ζ.     Απασχολούμε άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την αγορά φρούτων και γιαουρτιού, σε 
καθημερινή βάση, για τα 28 παιδάκια που νοσηλεύονται στο παιδο-ογκολογικό τμήμα.  
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Η.     Αγοράσαμε και προσφέραμε Χριστουγεννιάτικα δώρα και λιχουδιές για όλα τα παιδάκια 
που εντάσσονται στα προγράμματά μας. 

   12.    Χρηματοδοτήσαμε την επέκταση του σχολείου ‘St Paul’s’ στην Ριρούτα για το κτίσιμο τριών  
καινούργιων τάξεων. 

              13. Τέλος, μεταφέραμε τις σχολικές τάξεις του Ορφανοτροφείου στο προαύλιο της εκκλησίας 
(που βρίσκεται κοντά στο Ορφανοτροφείο)όπου διορθώνοντας τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις (τάξεις), προσθέτοντας  και τουαλέτες, αφού προσωρινά πρέπει το σχολείο 
να λειτουργήσει εκεί μέχρι να κτιστεί το Ορφανοτροφείο.  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ: 

-Να τι κάναμε μέχρι: ∆ραστηριότητες από Μάρτιο 2009 μέχρι Μάρτιο 2010 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009:  Αποστολή στην Κένυα για το φιλμ ‘Just Care’.  

MAΡΤΙΟΣ 2009: Παρουσίαση του βιβλίου ‘Just Care’ και προβολή του φιλμ μας στους χορηγούς και 
φίλους της οργάνωσης στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου. 

MAΡΤΙΟΣ 2009: Αποστολή στην Κένυα με την Ολλανδική Οργάνωση Παιδιάτρων ‘Medical Checks for 
Children’-(MCC). 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009: Έκθεση φωτογραφίας, προβολή του φιλμ με παρουσίαση του Sophia Foundation 
στην Βουδαπέστη, μετά το τέλος της οποίας έχουμε εξασφαλίσει την κατασκευή και 
εφαρμογή 3 μηχανισμών για την απολύμανση και καθαρισμό νερού αξίας 100,000 
ευρώ από μία Ουγγρική εταιρεία.  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009: Ιατρική αποστολή στην Κένυα και περαιτέρω διερεύνηση από μέλος της πιο πάνω 
Ουγγρικής εταιρείας για την πιθανότητα εγκατάστασης και εφαρμογής των πιο πάνω 
μηχανισμών καθαρισμού στην παραγκούπολη της Κιμπίρα. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009: Αποστολή του 1ου ενημερωτικού δελτίου στους χορηγούς, φίλους και μέλη της 
οργάνωσης. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009: Έκθεση φωτογραφίας προβολή του φιλμ και παρουσίαση του Sophia 
Foundation στο Ευρωκοινοβούλιο  στις Βρυξέλλες. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009: Ο Φιλελεύθερος, το Σίγμα,  και το διαφημιστικό γραφείο ‘Partners’ γίνονται 
επίσημοι υποστηρικτές του ιδρύματος ‘Σοφία’ και αρχίζει η διαφημιστική 
εκστρατεία. Το ∆ικηγορικό Γραφείο Παμπορίδης και Συνεργάτες, το Ελεγκτικό 
γραφείο ‘Κυπριανίδης, Νικολάου και Συνεργάτες’ προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους προς την οργάνωση αφιλοκερδώς.  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009:  

1. ∆ημιουργείται και λειτουργεί η ιστοσελίδα της οργάνωσης με δωρεές από την καν Ειρήνη 
Χαραλάμπους, που συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα του ‘Εκ του μακρόθεν υιοθεσιών’, ως 
χορηγός. 

2. Ο Μάριος Ταραμίδης παρουσίασε την ποιητική του συλλογή ‘ΣΤΙΓΜΕΣ’ (που περιέχει 
ποιήματα και φωτογραφίες από ταξίδια του στο εξωτερικό στο ‘FRESH’ στη Λευκωσία. Τα 
καθαρά έσοδα από την πώληση της ποιητικής συλλογής, ύψους 10,000 ευρώ, διατέθηκαν 
για την ανοικοδόμηση και επέκταση του ορφανοτροφείου ‘Μακάριος’. 

3. Έκτακτη αποστολή στην Κένυα και επικύρωση συμφωνίας συνεργασίας με το Παιδο-
ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου ‘Jomo Kenyata’ στη Ναϊρόμπι.  

4. Στις 21 Οκτωβρίου ο Εξοχότατος Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, κος ∆ημήτρης Χριστόφιας, 
τέλεσε τα εγκαίνια της Έκθεσης φωτογραφίας της κας Μαρίνας Σιακόλα και κου Ανδρέα 
Βασιλείου, προβολής του φιλμ, παρουσίαση του Foundation και έκθεσης-πώλησης 
αφρικανικών εκθεμάτων. Τα έσοδα από την εκδήλωση, ύψους 90,000 ευρώ, διατέθηκαν για 
την ανοικοδόμηση του Ορφανοτροφείου ‘Μακάριος’. 
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5. Έκθεση φωτογραφίας ‘JUST CARE’, προβολή του φιλμ, και παρουσίαση του Sophia 
Foundation, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (πρώην Intercollege) και έναρξη της επίσημης 
συνεργσίας και κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ του πανεπιστημίου και της οργάνωσης. 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009:  

1. Πανεπιστήμιο Κύπρου: Συναυλία με τους ‘Τρημιτόνιον’ και έκθεση φωτογραφιIας ‘JUST 
CARE’-3,100 Ευρώ μαζεύτηκαν για το Ορφανοτροφείο.   

 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009:  

1. ‘Φεστιβάλ και παζαράκι χαράς’ (13/12/2009), από το Πανεπιστήμιο Λευκωσία (πρώην 
Intercollege) -  3.000 Ευρώ για το Ορφανοτροφείο. 

2. Με την ευγενή χορηγία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εκδόθηκε το ‘JUST CARE’ ημερολόγιο 
για το 2010 με τιμή πώλησης 10 Ευρώ. Τα έσοδα από τις εισπράξεις των πωλήσεων 
διατέθηκαν για την ανοικοδόμηση του Ορφανοτροφείου ‘Μακάριος’. Το ημερολόγιο συνεχίζεται 
να πωλείται μέχρι και σήμερα με τιμή πώλησης 5 ευρώ. 

3. Παζαράκι στο Εμπορικό Κέντρο Σιακόλα ‘The MALL of Nicosia’ BAZAR: ‘Τα βραχιολάκια τις 
ελπίδας’,  τα ημερολόγια και το βιβλίο μας (30 ευρώ) απέφεραν γύρω στα 18.000 Ευρώ για το 
Ορφανοτροφείο (15/12/09 – 09/01/2010). 

4. Πρόγραμμα ‘Μετην Ελίτα’ – 23/12/2009. Μέλη της οργάνωσης εμφανίστηκαν στην εκπομπή της 
κας Μιχαηλίδου για την προώθηση των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων της οργάνωσης 
οργάνωσης. 

    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -  05/01/2010: Φιλανθρωπική Παράσταση του θεατρικού σχήματος ‘ΕΝΑ’ με το έργο του 
Τεννεσή Γουΐλιαμς ‘Το Λεωφορείο Ο Πόθος’. Όλα τα έσοδα από την παράσταση (2,800 Ευρώ) 
διατέθηκαν για την ανοικοδόμηση και επέκταση του ορφανοτροφείου ‘Μακάριος’. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρουμε ότι έχουμε 430 επιπρόσθετες αιτήσεις από 
ανθρώπους οι οποίοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον για να ενταχθούν στα προγράμματα των ‘Εκ του 
Μακρόθεν Υιοθεσιών’ και οι οποίοι έχουν συγκατατεθεί να καταβάλλουν το αντίστοιχο χρηματικό 
ποσό μηνιαία για την ανοικοδόμηση του ορφανοτροφείου, μέχρι να ενταχθούν καινούργια παιδάκια 
στα προγράμματά μας.  

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα πολυκαταστήματα ‘Debenhams’ και το κατάστημα 
αθλητικών ειδών ‘Κangaroos’ για τις δωρεές τους σε είδη ένδυσης και αθλητικών παπαυτσιών 
αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια όλων των αποστολών μας μέχρι σήμερα. Επίσης, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για την ευγενή χορηγία, ύψους 
10,000 ευρώ κατά τη διάρκεια της Έκθεσης φωτογραφίας τον Οκτώβριο 2009. 

Σας ευχαριστούμε ξανά για τη στήριξη και είμαστε σίγουροι ότι μαζί θα εκπληρώσουμε τον 
κυριότερο στόχο μας, που δεν είναι όλος από του να δώσουμε την ελπίδα για ζωή σε όσα 
περισσότερα άπορα και ορφανά παιδάκια στην Αφρική. 

 
Φιλικά 
Εκ μέρους του 
SOPHIA FUNDATION FOR CHILDREN  

   
 


