
HJERTE FOR AFRIKA
- tænder håb i et af de
allerfattigste lande

Den Centralafrikanske Republik (CAR) er et 
af verdens fattigste lande. Befolkningen er 
mærket af mange års ustabile forhold, oprørs-
gruppers hærgen og fornemmelsen af at være 
glemt af verdenssamfundet.  

”Hjerte for Afrika” er en lille humanitær orga-
nisation med solidt kendskab til landet. I samar-
bejde med folk fra lokalområdet har vi oprettet 
et udviklingscenter i provinsbyen Bouar. Arbej-
det drives ud fra et kristent menneskeyn efter 
princippet hjælp til selvhjælp.   

LÆS HER OM TRE AKTUELLE PROJEKTER:

     Børnehave – et fristed

     Hygiejne, jobs, miljø

    Lederuddannelse

STØT HJERTE FOR AFRIKA!
Bliv sponsor for vores arbejde!        
Se mere på www.hjerteforafrika.dk

TAK for alle donationer: 
Reg.nr.9070
Kontonr.  2071737112 
Mobilepay:  320 668

 

   
  



BØRNEHAVE – ET FRISTED

I Den centralafrikanske Republik er børn i 
alderen 2 – 5 en udsat gruppe, fordi de er 
for store til at sidde på mors ryg og for små 
til at arbejde. Derfor bliver de ofte overset 
og får for lidt og dårlig kost. Dertil kommer, 
at børn i CAR er præget af erfaringer med 
vold og krigstraumer.

Hjerte for Afrika har oprettet en børnehave 
med lokale kvinder som medarbejdere.  Her får 
børnene opøvet deres kreativitet og motorik og 
bliver stimuleret, så de bliver klar til skolestart 
som 6-årige.  Hver dag får de et næringsrigt 
måltid.

Børnehavens medarbejdere har brug for at 
lære pædagogiske principper . Derfor sender 
Hjerte for Afrika en dansk pædagog, som i 
nogle måneder kan give de afrikanske kvinder 
en elementær pædagogisk forståelse.

BEDRE LIV MED ENKLE MIDLER

Med håndværkere, uddannet på centerets 
værksted, introduceres et projekt, som med 
enkle midler kan gøre hverdagen sundere og 
lettere for mange - og gavne miljøet.

På centeret femstilles særlige ildsteder 
(rocket stove), som kræver langt mindre 
brænde end det traditionelle bål, som al mad 
ellers laves over. Desuden fremstilles køkken-
borde, som hæver madlavning op fra jorden,

hvilket er bedre både hygiejnisk og ergonomisk.

En erfaren, lokal svejser på centeret har 
allerede fremstillet et af disse borde.
Både ildsted og køkkenbord vil blive introdu-
ceret på kurser, hvor der samtidig gives under-
visning i at dyrke og anvende forskellige sunde 
afgrøder. Blandt de lokale er der stor interesse 
for dette.

LEDERUDDANNELSEMedarbejderne i Bouar er indstillet på, at de i 
fremtiden selv skal kunne lede og drive centret. 
For at udruste dem til den opgave har Hjerte 
for Afrika fået designet og oprettet et 
uddannelsesforløb, som henvender sig til 
deltagere, der kun har få års skolegang eller 
er analfabeter, og som ingen tradition har for 
at tænke i ledelse og demokrati. 

Målet er at give en håndgribelig forståelse af, 
hvad der kendetegner en god leder, og for-
ståelse for, hvilke værdier man leder ud fra. 
Dette for at skabe grobund for forandring 
gennem ledelse! 

Uddannelsesforløbet er designet og varetages 
af en person (MA i lederskab og personlig 
udvikling), der har mange års erfaring med 
afrikanske forhold. Det forventes at uddannel-
sen vil blive udbudt i flere kurser af 6 ugers 
varighed fordelt over 2 år. Imellem kurserne 
implementeres det tillærte i praksis.   
opbygges erfaring, der kan kobles på teori.

Køkkenbord
med vask
og ildsted,
som sparer
brænde.

LEDERUDDANNELSE




