20 tydzieñ

Drzewa rosn¹ jak po deszczu

T

u¿ po tym jak lokalni mieszkañcy stwierdzili ¿e sadzenie drzew, w obecnym
czasie, to najgorsze co mo¿na zrobiæ, ¿e termity wszystko zjedz¹ a s³oñce
wypali na popió³, okaza³o siê ¿e aura ponownie nas zaskoczy³a. Tym razem
pozytywnie. Szczególnie w ostatniej fazie tej czêœci projektu, która przewiduje
posadzenie 500 drzew, deszcz oraz wszystkie jego pozytywne skutki jest jak
najbardziej mile widziany.
Jak siê równie¿ okaza³o, oderwanie siê od biurowej rzeczywistoœci pomaga
odprê¿yæ umys³ i rozruszaæ zasiedzia³e koñczyny. Przyk³adem jest dyrektor Sega
Youth Politechnic który z zapa³em przyst¹pi³ do sadzenia drzew i w³asnorêcznie
wykopa³ 120 do³ki pod roœliny.

£owimy m³ode talenty...

Z

a nami ju¿ dwie „sesje nagraniowe”, przeprowadzone w warunkach bojowych.
Chocia¿ nie uda³o nam siê jeszcze przenieœæ do docelowego pomieszczenia, gdzie
zamierzamy urz¹dziæ studio, chêtnych do nagrywania k¹tem w siedzibie
wspó³pracuj¹cej z nami organizacji UCAHA nie brakuje.
Pomimo szalej¹cych za oknem budowlañców, graj¹cych w koœci ch³opaków i zb³¹kanego
przechodnia, który koniecznie chcia³ rozmieniæ 50 bobów (potoczne okreœlenie kenijskiej
waluty) w samym œrodku nagrania, uda³o nam siê zarejestrowaæ kilka kawa³ków z
pogranicza recytacji i œpiewu. Wiêkszoœæ tekstów, rzecz jasna w suahili, dotyczy tematyki
HIV/AIDS.
Teraz, przeœcigaj¹c swoj¹ wyobraŸni¹ nasze przygotowanie, nasi mali artyœci (wiêkszoœæ w
wieku 6-16 lat) szykuj¹ siê do rejestracji teledysku...

19 tydzieñ
Remont ICT Center zakoñczony

O

gólnodostêpne ICT Center, w którym mieœciæ bêdzie siê zarówno kafejka Internetowa jak i centrum szkoleniowe dla mieszkañców Sega,
zosta³o przygotowane ju¿ do zainstalowania komputerów.

Pomieszczenia budynku wymaga³y wielu prac, miêdzy innymi wybicia otworów okiennych, wstawienia wzmocnionych okien i drzwi oraz
gruntownego malowania. Po³o¿enie okablowania elektrycznego i strukturalnego nale¿a³o tak¿e do wyzwañ projektowych.
Budynek w którym bêdzie mieœci³o siê centrum komputerowe, nale¿y do spo³ecznoœci wioski. Od lat nie by³ remontowany i w zasadzie nie
u¿ywany.
Przed nami jeszcze najwiêksze wyzwanie: elektryfikacja posiad³oœci. W tym przypadku niestety zdani jesteœmy ca³kowicie na dzia³anie si³
zewnêtrznych - tutaj pañstwowa instytucja Kenya Power and Lightening. Pomimo g³oœnych deklaracji o elektryfikacji wiejskich obszarów Kenii
KPLC wydaje siê stosowaæ ogólnie przyjêt¹ zasadê: pole pole -co w jêzyku suahili oznacza spokojnie, bez poœpiechu...

Pi³karskie spotkania Simby

W

ubieg³ym roku podczas realizacji projektu Szko³a Podstawowa Kogere
zorganizowaliœmy pierwszy turniej pi³ki no¿nej na terenie szko³y. Poniewa¿
wydarzenie cieszy³o siê niezwyk³¹ popularnoœci¹ zdecydowaliœmy i¿ powtórzymy je
tak¿e w tym roku.
Tegoroczne spotkanie pi³karskie zgromadzi³o profesjonalne dru¿yny z Sega oraz
okolic. Pojawili siê tak¿e zawodowi sêdziowie. Nie brakowa³o, jak to zwykle przy
takich okolicznoœciach kibiców i zupe³nie niezale¿nych obserwatorów.
Przed rozpoczêciem turnieju szansê na zaprezentowanie swoich umiejêtnoœci mieli
najm³odsi gracze - œrednia wieku 5 lat. Dostarczone przez nas pompowane pi³ki by³y
dla nich i dla nas okazj¹ do dobrej, wspólnej zabawy.

Przebieg turnieju by³ fascynuj¹cy, zawodnicy grali z pe³nym zaanga¿owaniem i
poœwiêceniem. Mi³ym zaskoczeniem na zakoñczenie turnieju by³y nagrody dla
zwyciêzców: profesjonalne obuwie, stroje sportowe oraz pi³ki futbolowe. Wszystkie
niespodzianki zosta³y przekazane przez firmê Puma Polska, której serdecznie
dziêkujemy.
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