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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
To ‘SOPHIA FOUNDATION FOR CHILDREN’ εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο τακτικής επικοινωνίας με 
τους χορηγούς, ανάδοχους γονείς και μέλη της Οργάνωσης, με ένα Ενημερωτικο ∆ελτίο  κάθε τρεις 
περίπου μήνες . Σκοπός και στόχος μας είναι να σας κρατούμε ενήμερους για τις δραστηριότητες της 
Οργάνωσης και για την πρόοδο των προγραμμάτων μας, στα οποία εσείς τόσο καθοριστικά 
συμβάλλετε.  
 
            1) Νηπιαγωγείο St. George – Kibera 

α)  Συνεχίζονται με απρόσμενη επιτυχία και τα δύο σκέλη του σιτιστικού προγράμματος: 
πρόγευμα και γεύμα για τα παιδάκια του νηπιαγωγείου και χορήγηση μηνιαίας 
ποσότητας τροφίμων για όσα έχουν εισαχθεί σε δημοτικά σχολεία της περιοχής –
μόνη προϋπόθεση για το τελευταίο σκέλος είναι η παραμονή τους στο σχολείο. Τα 
παιδάκια του νηπιαγωγείου ανέρχονται τώρα στα 109. 

  
β)  Έγινε εφικτή η πρόσληψη ενός ακόμα δασκάλου (αριθμούν συνολικά 5). Έτσι τώρα 

μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά πέντε τάξεiς. 
  
γ)  Έχουμε αρχίσει το κατάλληλο, για την γεωγραφική περιοχή προγράμμα εμβολιασμών 

που συστήνεται από τον ∆ιεθνή Οργανισμό Υγείας. Εμβολιάστηκαν όλα τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου. Εγκαινιάστηκε και πρακτικά με τον τρόπο αυτό το Ιατρικό Κέντρο της 
περιοχής, που στεγάζεται στον ίδιο χώρο με το νηπιαγωγείο, δωρεά της Επιτρόπου 
της Ε.Ε. Κας Ανδρούλας Βασιλείου. 

 
δ)  Κατασκευάσαμε παιχνιδότοπο με 4 κούνιες και μία τσουλήθρα, στο προαύλιο του 

Νηπιαγωγείου. 
 
ε)  Αγοράσαμε  στρώματα για τo μεσημβρινό ύπνο των παιδιών και διανέμαμε επίσης 

αθλητικά παπούτσια από την Κύπρο. 
 
στ) Eμπειρογνώμοναs από την Ουγγαρία μας συνόδευσε στην παραγκούπολη της 

Κibera, για να μελετήσει την εγκατάσταση συστήματος που μετατρέπει το μολυσμένο 
νερό σε πόσιμο. Κάτι που έχει τεράστια σημασία για τους κατοίκους της περιοχής, 
αφού το νερό στην παραγκούπολη είναι λιγοστό και έντονα μολυσμένο. Η διασφάλιση 
παροχής πόσιμου νερού τουλάχιστον για τους κατοίκους της περιοχής του Αγίου 
Γεωργίου θα είναι σύντομα εφικτή, αλλά ίσως και για τους κατοίκους άλλων περιοχών 
της Kibera. Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του έργου που θα κοστίσει πέραν 
των 100,000 ευρώ θα προέρχεται από την Ουγγαρία. 

 
2.  Σχολείο JOYCE SPRINGS-Kibera- ∆ωρεά ντεποζίτου συλλογής νερού για κάλυψη των 

αναγκών του σχολείου το οποίο στεγάζει πέραν των 450 παιδιών χωρίς πρόσβαση σε 
άλλες πηγές νερού, εκτός του όμβριου (εκείνου της βροχής).  

  
3.  Ορφανοτροφείο «Mama Tunza»-Kibera- Εξέταση των 100 ορφανών παιδιών και 

χορήγηση φαρμάκων σε αυτά. 
 
4.  Γυμνάσιο Αρρένων Μακάριος (∆υτική Κένυα).-∆ωρεά ντεποζίτου συλλογής  νερού 

στο οικοτροφείο, που βρίσκεται σε μία απομακρυσμένη και υποβαθμισμένη περιοχή, με 
τεράστια έλλειψη νερού, αφού το πηγάδι τους έχει στερέψει παντελώς. 
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5. Ορφανοτροφείο «Makarios Children’s Home – Nyeri» 
α)   Περίθαλψη των άρρωστων παιδιών και έναρξη προγράμματος εμβολιασμών όλων 

των τροφίμων του Ορφανοτροφείου. 
 
β)  Κατασκευή παιχνιδότοπου (4 κούνιες και μία τσουλήθρα), καθώς και αγορά ατομικών 

και ομαδικών παιχνιδιών. 
 
γ)  Αγορά  σεντονιών και κουβερτών. 
 
δ) Συνέχιση-προώθηση των ενεργειών για την ανακαίνιση και επέκταση του 

Ορφανοτροφείου. -Εξετάσαμε τα προκαταρκτικά σχέδια με τον υπεύθυνο του 
αρχιτεκτονικού γραφείου, κατατέθηκαν οι εισηγήσεις της Οργάνωσης στηv παρουσία 
του Αρχιεπισκόπου Κένυας, και  καταλήξαμε στα τελικά σχέδια, τα οποία θα μας 
δοθούν στο τέλος του τρέχοντος μηνός. Εντάξαμε στο πρόγραμμα μας την επίσκεψη 
σ’ ένα ‘πρότυπο’ Ορφανοτροφείο της Ναϊρόμπι, πάνω στα σχέδια του οποίου θα 
βασιστεί η ανακαίνιση του Ορφανοτροφείου του Νυέρι. Σημειώνεται ότι έργο της 
ανακαίνισης θα στοιχίσει 300-350 χιλιάδες ευρώ.  

 
ε)  Αναθέσαμε σε πεπειραμένη Κοινωνική Λειτουργό την μελέτη για τη βελτίωση της 

καθημερνής λειτουργίας του ορφανοτροφείου. Για τον σκοπό αυτό είχαμε συνάντηση 
μαζί της και σύσκεψη με τους εργαζομένους επί τόπου. Οι εισηγήσεις της θα μας 
δοθούν γραπτώς και θα αποτελέσουν ένα είδος «οδηγού» λειτουργίας του 
ορφανοτροφείου. 

 
στ)  Επισκεφτήκαμε ένα Κρατικό Ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην περιοχή στην 

προσπάθεια μας να βρούμε την πιο κατάλληλη και επωφελή λύση για τα παιδιά μας 
που παρουσιάζουν τέτοιας φύσης προβλήματα.  Από τον Ιανουάριο ελπίζουμε πως 
θα καταφέρουμε να στείλουμε εκεί 3 παιδιά, ένα εκ των οποίων διαμένει στο 
ορφανοτροφείo. 

 
ζ) Μετά από έρευνα, επαφές και εξέταση των προσφερομένων δυνατοτήτων 

προετοιμάζουμε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ‘Sophia Foundation for Children’ 
με κρατικό νοσοκομείο της περιοχής για την περίθαλψη των παιδιών μας, που 
ενδέχεται να χρειστούν διερεύνηση, ή νοσοκομειακή περίθαλψη. 

   
η)  Είχαμε συνάντηση και ανταλλάξαμε απόψεις με τους δασκάλους τou σχολείou όπου 

φοιτούν τα παιδιά του Ορφανοτροφείου.  
 
θ)  Tο σιτιστικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα προχωρούν με θεαματικά αποτελέσματα. 

Ελπίζουμε ότι όλα τα παιδιά του Ορφανοτροφείου που τελειώνουν φέτος το δημοτικό 
(10 σε σύνολο), θα καταφέρουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του Νοέμβρη να 
εξασφαλίσουν μια θέση σε διάφορα γυμνάσια της  περιοχής. Στόχος μας είναι να 
στείλουμε όσα περισσότερα από αυτά σε οικοτροφεία, αφού έτσι θα εξασφαλίσουν 
την καλύτερη δυνατή μόρφωση και ποιοτικά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Άν και οι 
ενδείξεις που έχουμε από τους δασκάλους μας είναι θετικές, οργανώσαμε από τώρα 
μέχρι το Νοέμβριο εντατικά φροντιστηρία, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι πιθανότητες 
επιτυχίας  των παιδιών στις εισαγωγικές εξετάσεις. 

 
Ελπίζουμε πως η πιο πάνω ενημέρωση να σας αφήνει ικανοποιημένους  όσον αφορά την πρόοδο 
των προγραμμάτων του ‘Sophia’ και προσδοκούμε και σε προσωπική επαφή κατά τη διάρκεια της 
μεγάλης εκδήλωση που οργανώνουμε τον Οκτώβριο με σκοπό τη συγκέντρωση των αναγκαίων 
χρημάτων για την ανακαίνιση του Ορφανοτροφείου. Η βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων είναι 
απαραίτητη για την διασφάλιση της υγείας και ασφαλή διαβίωση των παιδιών του ορφανοτροφείου, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα παιδάκια που είναι φορείς του AIDS. Είμαστε σίγουροι πως με τη δική σας 
βοήθεια οι προσπάθειες μας θα καρποφορήσουν και πως από τον επόμενο χρόνο κανένα παιδάκι 
μας δεν θα κινδυνεύει να πεθάνει από τις αρρώστιες που προκαλούν οι ανθυγιεινές συνθήκες 
διαβίωσης, όπως πνευμονία, φυματίωση, και διάφορες άλλες λοιμώξεις.  
 
Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. 
 
Σας ευχαριστούμε. 
 
«SOPHIA FOUNDATION FOR CHILDREN» 
 


