Kedves Olvasó!
„Amikor egy gyermek arcára tekintünk, a jövőre gondolunk. Az álmaikra gondolunk, arra, hogy mivé
válhatnak, és mi mindenre lehetnek képesek.” A Nobel-békedíjas Desmond Tutu szavai sosem veszítik
aktualitásukat Afrikában, amely egyben a veszély, a lehetőség és a jövő kontinense. A rohamosan
növekvő népesség egyszerre jelent kockázatot és reményt. Míg egyes régiókban a gazdaság és a
társadalom fejlődését tapasztalhatjuk, addig más régiókban a klímaváltozás, az elsivatagosodás, az
élelmiszerért és vízhez való hozzáférésért folytatott harc következtében fokozódik a leszakadás, az
elszegényedés és növekszik a feszültség. Ezen folyamatok a migrációnak és a szélsőséges eszméknek,
vallási irányzatoknak adnak egyre bővülő teret, maguk után vonva a keresztényüldözést is.
Európának Afrika felé kell fordulni és felkarolni a szükséget szenvedőket. A Hungary Helps
Programban lefektetett alapelvet követve helybe kell vinnünk a segítséget és nem a bajba jutott
embereket hozni Európába, ezáltal is megmentve számtalan emberéletet, akik a megállíthatatlannak
vélt migráció áldozatai lennének az Európa felé tartó, számos veszélyt rejtő útvonalon. Akár a magyar
humanitárius segítségnyújtással, akár a kétoldalú fejlesztéssekkel vagy külgazdasági kapcsolataink
kiterjesztésével teret tudunk nyitni a helyi és regionális gazdasági fejlődésnek, az életkörülmények
javulásának, támogatva a szülőföldön maradást. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljait szem előtt
tartva mind a mikro, mind a nagyobb léptékű afrikai projektjeinkben - együttműködő egyházi és civil
partnereinkkel - törekszünk az éhezés felszámolására és a békés együttélés támogatására, kiállunk a
gyermekekért, megerősítjük a nők helyzetét és bekapcsolódunk olyan klímaváltozás ellen küzdő
programokba, mint a Pánafrikai Nagy Zöld Fal Kezdeményezés.
Hisszük, hogy Hardi Richárd testvér kongói szemészeti központjának fejlesztése, az Onitsai Érsekség
nővérképzőjének elindítása, a ghánai, kenyai, kongói, mali, mauritániai, ugandai, tanzániai nevelési és
oktatási intézmények vagy a benini Bohiconban elindított multifunkciós fenntarthatósági központ
támogatása, az afrikai fiataloknak nyújtott ösztöndíjak, a fenntartható mezőgazdaságot előmozdító
projektek és a többi program, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Afrika a jövő és az álmok kontinense
legyen az ott született gyermek számára. Hálásak vagyunk mindazon civil szervezeteknek,
alapítványoknak, egyesületeknek, akikkel együtt szolgáljuk ezt a nemes ügyet, és akikkel együtt
vagyunk jelen a 10. Hungary Helps Afrika Expo Budapest kiállításon.

Azbej Tristan
az üldözött keresztények megsegítéséért és
a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár

Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.
1016 Budapest, Naphegy tér 1.
hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu
https://hungaryhelps.gov.hu/hungary-helps-ugynokseg-v2/
https://www.facebook.com/hungaryhelpsprogram/
Mottó:

Közvetlen és helyben történő segítségnyújtás Magyarország
kétoldalú nemzetközi humanitárius és fejlesztési tevékenységét
magába foglaló kormányzati keretprogramjának égisze alatt, az
Afrika Expón kiállító számos segélyszervezettel partnerségben.

Célok, programok Afrikában:

Magyarország humanitárius segítségnyújtásának célja az ENSZ
által elfogadott humanitárius alapelvek és az Agenda 2030
keretrendszer fenntartható fejlődési céljait szolgáló
humanitárius tevékenység egységes keretbe foglalása,
Magyarország nemzetközi segélyezésének
hatékonyságnövelése, a humanitárius katasztrófák által okozott
válságok megelőzését és kezelését célzó nemzetközi
beavatkozások körébe való magyar bekapcsolódás elősegítése
és hazánk „donor” országként való elismertségének növelése.

Activities in Africa:

Acting as the Hungarian Government’s international
humanitarian aid program, our aim is to develop Hungary’s
donor ship mechanisms in line with the internationally
recognized humanitarian principles and the Sustainable
Development Goals adopted by the UN Agenda 2030. We are
to increase the effectiveness of Hungary's international
humanitarian aid and help Hungary’s integration to the
traditional donor group of countries.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

Magyarország a Hungary Helps Program keretében végrehajtott
72 projekt révén 18 afrikai országban (Szudán, Szomália,
Etiópia, Kenya, Uganda, Tanzánia, Madagaszkár, Mozambik,
Dél-afrikai Köztársaság, Zambia, Kongói Demokratikus
Köztársaság, Ghána, Togo, Nigéria, Szenegál, Mali, Mauritánia
és Líbia) van jelen. A program ötéves fennállása óta 3,9
milliárd forint programforrás jutott Afrikába azon 48
partnerszervezet révén, melyek mintegy fele Magyarországon
működő segélyszervezet és kiállítóként is jelen van a
pavilonban.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

Hungary is present in 18 African country (Sudan, Somalia,
Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Madagascar, Mozambique,
South Africa, Zambia, the Democratic Republic of the Congo,
Ghana, Togo, Nigeria, Senegal, Mal, Mauritania and Libya)
with a total of 72 Hungary Helps project. In five year time, a
total of HUF 3,9 billion has been disbursed in Africa through a
total of 48 implementing partner. About half of these partners
are Hungarian aid organizations, which exhibit in this pavilion.

Érintett ország:

18 Afrikai országban vagyunk jelen: Szudán, Szomália, Etiópia,
Kenya, Uganda, Tanzánia, Madagaszkár, Mozambik, DélAfrikai Köztársaság, Zambia, Kongói Demokratikus
Köztársaság, Ghána, Togo, Nigéria, Szenegál, Mali és
Mauritánia

Kit keres?

A programkommunikáció célcsoportja az Utazás Kiállítást
felkereső teljes magyar lakosság, valamint a rendezvényt
felkereső külföldi delegációk.

Célja az Afrika Expón:

A rendezvény főszervezőjével kötött szponzori megállapodás
alapján és a Hungary Helps Program bemutatása, valamint a
Programot végrehajtó, pavilonunkban kiállító magyar
segélyszervezetek bemutatásának érdekében veszünk részt a
rendezvényen.

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány
1171 Budapest, Borsfa utca 55.
adrahungary@adra.hu
adra.hu
ADRA HUNGARY
Mottó:

„Igazság. Együttérzés. Szeretet”

Célok, programok Afrikában:

Az ADRA Alapítvány egy világszéles humanitárius szervezet
hálózatának tagjaként elkötelezett abban, hogy az emberiséget
szolgálja, hogy mindenki Isten eredeti szándéka szerint éljen:
fenntartható módon használja a rendelkezésre álló eszközöket
és lehetőségeket és önálló életvitelt folytasson. SUNCEP
programunkkal jelenleg Kenyában, Migori megyében a helyi
ADRA Iroda, valamint az Ubin Adam Africa szervezettel
partnerségben segítjük a fogyatékkal élő gyermekek oktatásba
való bekapcsolódását.

Activities in Africa:

As a part of a worldwide humanitarian network ADRA
Hungary is dedicated to serve humanity so all may live as God
intended. In this work we make people to use their resources
and opportunities sustainable way and live an independent life.
In our SUNCEP project in Migori county, Kenya collaboration
with ADRA Kenya and Ubin Adam Africa we assist the
education of children with special needs and disability.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

2022. évre vonatkozóan a Hungary Helps Program támogatja
SUNCEP programunkat, melynek során az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai kar szakembereivel 5 kenyai iskolát
indítunk el az inkluzív oktatás irányába, mely jelen esetben a
fogyatékkal élő gyermekek befogadására teszi majd alkalmassá
az intézményeket. Így a fogyatékkal élő gyermekek számára
fizikai szinten válik elérhetőbbé az oktatásban való részvétel. A
projekt során mind a fizikai befogadás lehetőségeire adunk
majd javaslatokat, a pedagógusok számára pedig szakmai
képzést biztosítunk a különleges igényű gyermekek oktatására.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

In 2022 Hungary Helps Program supports our SUNCEP
program. In this project ADRA Hungary is cooperating with
Eötvös Lóránd University Bárczy Gusztáv Faculty of Special
Needs Education we make primary schools of 5 in Kenya to
move into the direction of inclusive education, which means
they will be able to receive children with special needs or
disability. Thus for these children became more available the
participation in education. During the project we will give
advices for chnging physical surroundings fit tot he needs of
children with disability and provide special trainings for the
teachers.

Érintett ország:

Kenya

Kit keres?

Olyan támogatókat, akik anyagi vagy szellemi tőkéjükkel,
kapcsolatrendszerükkel segíthetnek kenyai programunk
kiterjesztésében, ismertebbé tételében.

Célja az Afrika Expón:

Remek lehetőségnek látjuk a kapcsolatépítésre és a Hungary
Helps Programmal való munkakapcsolat megerősítésére.

Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítvány

drfodorreka@gmail.com

www.afreka.hu
www.facebook.com /afrekahu/

Célok, programok Afrikában:

Nigériában, főként az onitshai érsekség régiójában
tevékenykedünk, az egészségügy és az oktatás területén.

Activities in Africa:

Our mission is to organise and support health missions and to
improve education and access to quality health services in
underdeveloped regions, with special focus to Onitsha, Nigeria.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

Évek óta támogatja szervezetünket a Hungary Helps Program.
Kaptunk mentőautót, a Mary Mother of Christ Compassionate
Home árvaháznak 5 évre kifizette az étkeztetését, és minden
diák tandíját. Dr. Csókay András vezetésével a St. Charles
Borromeo Specialist Kórházban eddig 10 idegsebészeti misszió
zajlott. A legnagyobb közös projekt a College of Nursing
nővérképző, mely keretében 400 fősre bővül a bentlakásos
intézmény. Ezáltal minőségi egészségügyi ellátást tudunk több
ezer embernek biztosítani, és megélhetést adunk a nővéreknek.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

Various projects of Afréka International Humanitarian
Foundation has been supported by Hungary Helps during recent
years. Mary Mother of Christ Compassionate Homes in
Onitsha, Nigeria has been given a donation that covers the
school fees and alimentation for 5 years. Afréka Foundation
recieved an ambulance car. The biggest scale project is under
preparation now that aims to extend the nursery center that will
host 400 nurses. With the presence of Mr. András Csókay
neurosurgeon, 10 succesful missions have been completed in St.
Charles Borromeo Specialist Hospital so far.

Érintett ország:

Nigéria

Kit keres?

Új érdeklődőket, támogatókat.

Célja az Afrika Expón:

Bemutatni széleskörű tevékenységünket, missziónkat.

Afrika Galéria – Bazár kézműves termékekkel, egyenesen
Afrikából!
11. kerület Budapest, Zenta u. 5.
info@afrikaexpo.hu
Afrika Galéria facebook oldal
Mottó:

Afrikai kézművesipari termékek egyenesen Afrikából,
egyenesen a készítőktől.

Célok, programok Afrikában:

Egyedi kézművesipari termékek, ékszerek, ruházati termékek,
különleges ajándék- és lakberendezési tárgyak találhatók meg
standunkon Afrikából! Kongói kuba rafia szőttesek. Maszkok
és szobrok Maliból, Ghánából, Kongóból, Nigériából, Burkina
Fasóból. Férfi, női ruhák, ékszerek Szenegálból és Maliból.
Mali szőttesek, táskák, szobrok.

Activities in Africa:

Unique, hand-made articrafts, jewelries, clothes, masks from
Africa (Senegal, Mali, Congo). Unique gifts directly from the
African producers. Congolese Kuba raphia cloth. Masks and
fetish statues from Ghana, Gabon, Congo, Nigeria, Burkina
Faso.

Érintett ország:

Afrika számos országa.

Kit keres?

Vásárlókat.

Célja az Afrika Expón:

Minél többeknek bemutatni árukészletünket.

Afrika Másként Alapítvány
1148 Budapest, Kerepesi út 78/B, 1 lph. 3. emelet 2.
info@afrikamaskent.hu
www.afrikamaskent.hu
https://www.facebook.com/afrikamaskent/
Mottó:

Esély és Jövő Otthon!

Creating Future at Home!

(oktatás, képzés, fejlesztés)
development)
Célok, programok Afrikában:

(education, training,

Maliban, Szenegálban és Ghánában dolgozunk 2016 óta.
Eredményeink:
Gyerektámogatás: 216 gyermek számára oktatás biztosítása.
Nem pénzt osztunk: tandíjat fizetünk jó bizonyítványért,
fejlődésért cserébe.
- Iskolát, IT- és könyvtártermet építettünk Maliban és
Ghánában.
- Iskolán kívüli foglalkozásokat szervezünk.
- (1)Szexuális felvilágosítás és személyes higiénia és (2)
mosható egészségügyi betétek készítésének, menstruációs
naptár használatának tanítása.
- Szakmát adó és felnőttoktatási
szervezetekkel együttműködve.

programok

helyi

- Iskolai környezetvédelemi oktatás
Activities in Africa:

We have been working in Mali, Senegal and Ghana since 2016.
Our results: Child support: Ensure education for 216 children.
We do not distribute money; we pay tuition in exchange for
good results and development.
- We built a school, IT and library room in Mali and Ghana.
- We organize extracurricular activities.
- Education of (1) Sexual and personal hygiene (2) the use of
washable sanitary napkins and the period calendar.
- Vocational and adult education programs in cooperation with
local organizations.
- Environmental education in schools

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

- A ghánai Newill Academy (Koforiuda) építésének befejezése:
megépült és átadásra került az iskola 2. emelete, teteje
(8,500,000 Ft)
- a Ghánai GIFAM Projekt (Tamale) számára iskola tervezés és
építés 2022-ben (10.000.000 Ft)
- Katiban (Mali) varróiskola alapítása: a helyi nőszövetséggel
közösen szakmát tanító varróiskola és varróműhely létrehozása,
amely a mosható egészségügyi betétek varrása és a kapcsoló
oktatás révén a menstruációs szegénység enyhítésének egyik
központja (4.500.000 Ft)

Projects funded by Hungary Helps
Program:

-Completion of the construction of the Newill Academy in
Ghana, Koforiuda: the 2nd floor and roof of the school were
built and the construction so completed (HUF 8,500,000).
- Planning and building a school for GIFAM Project in Tamale,
Ghana (in 2022; HUF10,000,000)
- Establishment of a sewing school in Kati (Mali): created a
sewing school and workshop teaching the profession in
cooperation with the local women's association; it is one of the
center for alleviating period poverty by sewing washable
sanitary napkins and providing related health education (HUF
4,500,000).

Érintett ország:

Ghána, Mali, Szenegál

Kit keres?

Önkéntesek, szponzorok, támogatók

Célja az Afrika Expón:

Kiváló, színvonalas fórum az Afrikában dolgozó szervezetek
megismerésére, jövőbeli együttműködési lehetőségek
kialakítására, valamint az alapítvány tevékenységének
nagyközönséggel történő megismertetésére és népszerűsítésére,
önkéntesek toborzására.

Afrika Sztorik Egyesület
1064 Budapest Vörösmarty utca 67. VII.em
info@afrikasztorik.hu
www.afrikasztorik.hu
https://www.facebook.com/afrikasztorik
Mottó:

Kelet-Afrika és Dél-Afrika vadvilágának támogatása; ranger
képzés támogatása; zöld oktatás, zöld tanterem megvalósítása

Célok, programok Afrikában:

Célok:
Értékes kulturális programok, előadások szervezése karitatív
céllal.
Adománygyűjtés a kenyai és dél-afrikai parkőröknek
(különösen a női őröknek), hogy kiküszöböljük azokat a
problémákat, amelyek a felszerelések hiányából, azok rossz
minőségéből vagy kopottságából adódnak, amik akadályozzák
vagy akadályoznák a munkavégzést.
A kenyai gyerekek támogatása Samburuban (zöld oktatás és
zöld tanterem)
Eredmények:
Lányok támogatása (akik a jövőben rangerek szeretnének lenni)
Támogassa a potenciális felnőtteket, hogy őrré váljanak!

Activities in Africa:

Goals:
Organizing valuable cultural programs and lectures for
charitable purposes
Raising donations for Kenyan and South African rangers
(especially woman rangers) in order to eliminate any problems
arising from the lack, poor quality or worn condition of
equipment that would prevent them from, or obstruct them in,
working.
Support kids in Kenya in Samburu (green study and green
classroom)
Achievements:
Girls support (who would like to be ranger in the future)
Support potential adults to be ranger

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

Kenyai általános iskolában konyha építése (meglevő, romos
épület teljeskörű felújítása). Ezzel lehetőséget tudunk majd
biztosítani mintegy 600 diáknak, hogy ne okozzon gondot az
étkeztetés.
Öt fiatal, felnőtt (ha lehet, hölgy) támogatása, hogy el tudják
végezni a ranger akadémiát. Az akadémia elvégzését követően
munkába is tudnak állni, mint ranger, ami biztos megélhetést
jelent számukra.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

Construction of a kitchen in a primary school in Kenya
(complete renovation of an existing dilapidated building). With
this, we will be able to provide about 600 students meals.
Supporting five young adults ladies to complete the ranger
academy. After graduating from the academy, they can also get
a job as a ranger, which means a secure livelihood for them.

Érintett ország:

Kenya, Dél-Afrika

Kit keres?

Olyan partnereket és önkéntes segítőket keresünk, akiknek
szintén szívügyük a vadvilág, állatvilág támogatása, segítése.
Elsősorban állatorvosok, állatorvos hallgatók, állatgondozók,
biológusok, zoológusok, tanárok, tanítók, turizmusban jártas
szakemberek. Ők mind nagyon hasznosan részt tudnának
vállalni a kenyai diákok oktatásában, hogy minél szélesebb
körben megismerhessék az őket körülvevő vadvilágot,
állatvilágot, és a turizmus kenyai fontosságát, az orvvadászat
okozta károkat.
Továbbá keresünk olyan partnert is, aki Magyarországon
ingyenes vagy kedvezményes díjon elérhető helyszínt tud
biztosítani jótékonysági előadásainknak.

Célja az Afrika Expón:

Szeretnénk bemutatni nagy közönség előtt Kenyában
megkezdett Wildlife Education programunkat, melynek
különlegessége, hogy Egyesületünk nem csupán általános
oktatásban segít kenyai diákokat, hanem tudatosan, Kenya
szempontjából oly fontos vadvilágra fókuszálva. A diákoknak
komplex tudást szeretnénk átadni, hogy átlássák egyes dolgok
összefüggéseit.
Szeretnénk támogatókat, szakembereket megnyerni, akik
támogathatják a munkánkat.
Szeretnénk minél több magyar szervezet munkáját
megismerni előadásaik, standjaik megtekintése során.

is

Afrikáért Alapítvány
1145 Bp., Törökőr u. 62.
afrikaert@afrikaert.hu
www.afrikaert.hu
https://www.facebook.com/Afrikaert/
Mottó:

„Segíteni kiváltság!”

Célok, programok Afrikában:

Az idén 20 éves Afrikáért Alapítvány humanitárius és
fejlesztési tevékenységet folytat Afrikában az oktatás, szociális
segítségnyújtás és az egészségügy területén. Kongó fővárosában
iskolát és árvaházat üzemeltetünk, Etiópiában és Tanzániában
partner szervezeteket támogatunk. Idén egy klinika építésével
fogunk hozzájárulni a kongói egészségügy fejlesztéséhez,
valamint Goma városában lakhatási fejlesztésekkel támogatjuk
a lakosságot. Magyarországon szemléletformáló tevékenységet
végzünk a globális kérdésekkel kapcsolatban.

Activities in Africa:

The Foundation for Africa, which is 20 years old this year,
provides humanitarian aid and have davelopnet porjects in the
fields of education, social assistance and health in Africa. We
run our own school and orphanage in the Congolese capital and
support partner organisations in Ethiopia and Tanzania. This
year, we will contribute to the development of the Congolese
health sector by building a health clinic and support the
population in Goma with housing projects. In Hungary, we are
raising awareness on global issues.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

2020-tól az Alapítvány fő támogatója a Hungary Helps Program
- HHP.
Az Alapítvány iskolája Kinshasa KDK-ban található, egy
nyomornegyedben. A HHP-tól támogatást kaptunk, amelyet egy
új emelet építésére és az itt működő szakképzési központ
beindítására fordítottunk.
HHP
egyetemi
ösztöndíj
kiemelkedően
ígéretes
érettségizetteknek. Az ösztöndíj a tehetséges, de rászoruló
diákoknak lehetővé teszi, hogy helyben egyetemre járhassanak.
HHP Bethesda + klinika adomány. Az Othniel Iskola közvetlen
közelében egy kis klinikát működtetünk a diákok, családjaik,
valamint az iskolában dolgozók ellátása érdekében. Idén
támogatást kaptunk egy 3 emeletes klinika megépítésére, amely
így a környék legnagyobb egészségügyi létesítményévé válik.
A HHP Telemedicina projekt fő célja egy nagyméretű konténer
elhelyezése Bangu faluban, mintegy 150 km-re Kinshasától,
amely lényegében egy high-tech diagnosztikai eszköz, amely
kulcsfontosságú orvosi vizsgálatok elvégzésére alkalmas. Ezzel
orvosi adatokat lehet gyűjteni és egyszerű vizsgálatokat
végezni, az eredményeket pedig átküldi a kinshasai klinikánkra,
ahol az orvosok kiértékelhetik azokat, és megfelelő
gyógyszereket és tanácsokat javasolhatnak távolról.
HHP Goma. 2021-ben gyorssegélyt nyújtottunk a vulkánkitörés
áldozatainak. 2022-ben egy nagyszabású katasztrófa megelőzési
projektet hajtunk végre.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

From 2020 FPA’s main donor is the Hungary Helps Program HHP.
Foundation for Africa’s school is located in Kinshasa DRC, in a
slum area. We received a grant from the HHP, to be utilized for
the construction of a second floor and to kickstart a vocational
training centre housed on this newly-built floor.
HHP University scholarship for exceptionally promising
graduates. The scholarship benefits talented students in need
and makes it possible for them to attend universities in
Kinshasa.
HHP Bethesda + clinic grant. We have a small clinic in the
close vicinity of College Othniel in order to care for the
students, their families, as well as staff working for the school.
This year we received a grant to construct a 3 floor clinic, that
becomes the biggest medical facility in the area.
HHP Telemedicina project’s main purpose is to place a large
container that is essentially a high-tech diagnostic device,
capable of crucial medical examinations, in the village of
Bangu, some 150 km from Kinshasa. This remote device
collects medical data and performs simple tests, sending the
results over to our clinic where doctors can assess them and
recommend relevant medication and advice.
HHP Goma. In 2020 we provided emergency aid for the victims
of the volcano eruption. In 2021 we are executing a large scale
disaster risk reduction project.

Érintett ország:

Kongói Demokratikus Köztársaság
Tanzánia

Kit keres?

Támogató magánszemélyek, szervezetek, cégek.
Önkéntes segítők.
Afrikai humanitárius turizmus iránt érdeklődők.
Bármely szakmai partner, akivel együtt tudunk működni
céljaink elérése érdekében.

Célja az Afrika Expón:

Minden évben részt veszünk a rendezvényen, ez az egyik
legfontosabb
Afrikával
kapcsolatos
rendezvény
Magyarországon.
Idén a Hungary Helps Program felkérésére jelentkeztünk.

Blythswood Románia
Avram Iancu utca 397, Szászfenes 407280, Kolozs megye,
Románia
romania@blythswood.org
www.blythswood.ro
https://www.facebook.com/BlythswoodRomania
Mottó:

Anyagi és lelki segítségnyújtás a rászoruló személyek számára
Keresztény értékrend
Szociális segélyezési projektek
Hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása és támogatása egy
független és kiteljesedett életmód elérésében

Célok, programok Afrikában:

A „Van egy Téglám Kenyában” c. projekt erdélyi magyarok,
románok és kenyaiak között létrejött partnerkapcsolat, amely a
kenyai hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának a támogatására
született. E közös célt szolgálva dolgozik együtt 2011 óta a
romániai Blythswood segélyszervezet és a kenyai Sargy iskola
(Sargy Education Centre, Rusinga-sziget), mely partnerség
keretében anyagi segítséget nyújtottunk egy új iskolaépület, egy
tanári szoba és egy önkéntesközpont felépítésében; támogatjuk
az iskola havi működési kiadásait; víziós körutakat szervezünk
támogatók és önkéntesek számára, a jövőbeli szolgálati
lehetőségek feltérképezésére; haszonállatokat vásárolunk a
Rusinga-szigeti özvegyek önsegítő csoportjának;
szúnyoghálókat adományozunk hátrányos helyzetű családoknak
a rovarok által terjesztett veszélyes betegségek megelőzésére,
valamint anyagilag támogatjuk a helyi fiatalok gimnáziumi és
középiskolai tanulmányait.

Activities in Africa:

The project “I Have a Brick in Kenya” is a for-purpose
initiative between Hungarians from Transylvania, Romanians
and Kenyans, providing education for disadvantaged children.
Blythswood Romania has been working in partnership with
Sargy since 2011, contributing financial aid towards the
construction of the new school building and volunteer centre,
and raising funds towards the school’s month-to-month running
costs. Furthermore, this partnership organises vision trips for
supporters and volunteers; sponsors livestock for the Sargy
Widows Self-help Group; provides mosquito nets to protect
disadvantaged families from insect-borne disease; and helps
young people with school fees, so that they can go on to
secondary school and even to high school or college.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

2021-ben a Hungary Helps Program, illetve a Magyar Önkéntes
Liga támogatásával egy 12 fős csapat utazhatott ki Rusingaszigetére, az alábbi tevékenységeket valósítva meg:

Projects funded by Hungary Helps
Program:

-

öntözőrendszer létrehozása

-

az iskolaudvar renoválása, új focipálya kialakítása

-

sziklakert kiépítése, faültetés

-

bibliatábor, vasárnapi iskola bevezetése

-

sport- és kreatív
gyerekeknek

-

oktatási segédanyagok készítése

-

találkozás az özvegycsoporttal

-

számítógépes terem kialakítása

-

védőgát kialakítása a parterózió megelőzésére

tevékenységek

szervezése

a

In 2021, a group of 12 volunteers could travel to Rusinga Island
with the support of the Hungary Helps Programme,
accomplishing the following goals and activities:
establishing an irrigation system
renovating the school yard to have a new football field
creating a rock garden, tree planting
organizing a Bible camp and Sunday school
organizing sports and creative activities for the children
preparing educational materials for teachers and students
meeting with the widow group
establishing a new computer room
creating a break-water, to protect the shore

Érintett ország:

Kenya

Kit keres?

Afrikában aktív fejlesztési tevékenységet folytató szervezetek,
illetve minden olyan személy, mely nyitott lenne támogatni a
Sargy iskola diákjait havi rendszerességgel (csupán havi 15
euró fedezi egy gyerek iskoláztatását, étkezését, ruházatát,
iskolai felszerelését, illetve a tanárai fizetését).

Célja az Afrika Expón:

A „Van egy Téglám Kenyában” c. projekt népszerűsítése,
illetve más, ugyancsak Afrikában tevékenykedő szervezettel
való ismerkedés, esetleges partnerkapcsolat kialakítása céljából.

Ethicoffee kft.
1061 Budapest Jókai tér 7.
andras.zewde@ethioffee.hu
www.ethicoffee.hu
https://www.facebook.com/ethicoffee
Mottó:

Etiópia, Kávé hazája, specialty kávé

Célok, programok Afrikában:

Az Ethicoffee-t 2 etióp magyar srác alapította, hogy a kávé
hazájából minél több mindent osszon meg a magyar piacon.
Etióp specialty kávék, és minden, ami az etióp kávéval
kapcsolatos megtalálható nálunk!

Activities in Africa:

Ethicoffee was established in 2020 by 2 Ethiopian-Hungarian
coffee enthusiasts. Our goal is to bring the home of coffee to the
home of people. Ethiopian specialt coffees and anything
concerning Ethiopian coffee culture can be found at Ethicoffee.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

-

Projects funded by Hungary Helps
Program:

-

Érintett ország:

Etiópia

Kit keres?

Kávé kedvelőket, kulturálisan nyitott embereket

Célja az Afrika Expón:

Szeretnénk üzenetünket minél több emberhez eljuttatni! Főleg
olyanokhoz, akik kötődnek vagy szeretnének jobban kötődni
Afrikához.

Ethiopian Airlines - támogató
Elérhetőség: tel. +36 1 210 0067 (H-P 9:00-17:00)

ethiopian.hungary@aviareps.com
https://www.repjegy.hu/legitarsasagok/ethiopian-airlines

https://www.facebook.com/EthiopianAirlines
Célok, programok Afrikában:

Activities in Africa:

Érintett ország:
Kit keres?
Miért jelentkezett az Afrika Expóra?

Az 1945-ben alapított Ethiopian Airlines Afrika és az Indiai-óceán
térségének vezető légitársasága. A cég 2017-ben nyerte el a Skytrax
négy csillagos minősítését, de emellett minden évben számos díjjal
és elismeréssel büszkékedhet. Többek között 4 éve folyamatosan a
Afrika legjobb légitársaságának választja a Skytrex. Nem is csoda,
hiszen az Ethiopian Airlines útvonalhálózatában és utasforgalmában
is a legnagyobb és a legdinamikusabban növekvő légitársaság
Afrikában. Ezt jól mutatja, hogy a gyakorlatban a hetvenes évek óta
működő légitársaság az elmúlt hét évben átlagosan 25% -os
növekedést produkált a nemzetközi piacon, és 5 kontinens 130
célállomására repül. A járvány éveit is nyereséggel tudta zárni,
ahogy az azt megelőző éveket is. Az Ethiopian a Star Alliance
légiszövetség tagja, amit 2022-ben az év légiszövetségének
választottak. A magyar utazók számára a Bécsból induló járatai a
legkedveltebbek, de Budapestről is van lehetőség ráhordó
járatokkal és plusz átszállással Európában.
Ethiopian Airlines is Africa’s award winner, leading airline that
offers from Budapest and Vienna great connections via Addis
Abeba to several African an indian ocean destinations.
Afrika és az Indiai-óceán számos országa.
Új utasokat.
Hogy bemutassuk légitársaságunkat új, Afrikát és az utazásokat
kedvelő célközönségeknek.

Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
4600 Kisvárda, Toldi Miklós utca 29, foldkelte@gmail.com
foldkelte@gmail.com
www.planetrise.org
Földkelte Egyesület - Planetrise Association | Facebook
Mottó:

"Elősegíteni a fenntartható fejlődés folyamatát, a sokszínű
kultúra megőrzését, az egészséges életmód kialakítását a
társadalom minden szintjén egy élhetőbb, egységesebb világ
megalapozása érdekében."

Célok, programok Afrikában:

Egyesületünk 2008 óta aktívan együtt dolgozik a VÉTO
megnevezésű kongói szervezettel. Fenntartható
élelmiszertermelési, feldolgozási és piacrajutási projekteket
valósítunk meg az ország több tartományában. Malawiban
stratégiai partnerünk a Jacaranda Alapítvány 2014-től.
HÍV/AIDS árvákat támogatunk oktatással, könyv- és
ruhaadományokkal, önkéntesek szervezésével és kisfilmek
készítésével. 2016-tól folyamatosan veszünk részt faültetési
projektekben közösen az Alapítvánnyal és a tanulókkal.

Activities in Africa:

Our association has been actively cooperating with the
Congolese organization VÉTO since 2008. We implement
sustainable food production, processing and market access
projects in several provinces of the country. In Malawi, our
strategic partner is the Jacaranda Foundation since 2014. We
support HIV / AIDS orphans through education, book and
clothing donations, volunteer programs, and short film
productions. Since 2016, we have been continuously
participating in tree planting projects together with the
Foundation and the students.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

Szervezetünk több projekt támogatása és megvalósítása
érdekében kezdett közösen gondolkozni és együttműködni a
Hungary Helps Programmal. A közeljövőben szeretnénk újabb
orvosi missziókat szervezni Afrikába, elsősorban Malawiba.
Kelet-Kongóban élelmezés-biztonságra, így mezőgazdaság és
élelmiszerfeldolgozási projectek fejlesztésére fókuszálunk.
Tartjuk a kapcsolatot az egyéb civil szervezetekkel,
egyházakkal és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a
munkájukat.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

In order to support and implement several projects, our
organization started to think together and cooperate with the
Hungary Helps Program. We want to organize more medical
missions to Africa in the near future, mainly to Malawi. In
Eastern Congo, we focus on food security, including the
development of agriculture and food processing projects. We
liaise with other NGOs and churches and support their work to
the best of our ability.

Érintett ország:

Kongói Demokratikus Köztársaság, Malawi, Kenya, Uganda

Kit keres?

Együttműködésre
szervezetek.

képes

és

hajlandó

civil

és

egyházi

Együttműködésre képes és hajlandó állami intézmények (pl:
oktatási intézmények, kutatóközpontok) és cégek.
A munkánk iránt érdeklődő magánszemélyek.
Célja az Afrika Expón:

A Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület és az
egyesület tagjai a múltban is rendszeres résztvevői vagy
látogatói voltak az Afrika Expónak. Fontos és hasznos alkalom
a kapcsolatépítésre és a kapcsolatok ápolására azok körében,
akik az afrikai kontinens iránt érdeklődnek.

HWTC Hungarian Water Technology Corporation Kft.
2030 Érd, Fuvaros utca 14
international@hunwatertech.com
www.hunwatertech.com
https://www.facebook.com/Hungarian-Water-TechnologyCorporation-Ltd-103749724424109
Mottó:

Innováció,
nemzetköziség,
internationality, professionalism

profizmus.

Célok, programok Afrikában:

Az afrikai térség egy olyan lehetőségeket nyújtó földrésszé
nőtte ki magát, melyet mindenképpen szeretnénk prioritásként
kezelni, úgy szervezetünk nemzetközi fejlődése, mint kétoldalú
tudáscsere szempontjából. Célunk, hogy vízkezelési
technológiáinkat Afrikába exportálva minél több közösség
számára biztosítsunk tiszta, emberi fogyasztásra alkalmas
ivóvizet.

Activities in Africa:

The African region has grown into an opportunity-providing
space that we would like to make a priority, both in terms of the
international development of our organization and in terms of
bilateral knowledge exchange. Our goal is to export our water
treatment technologies to Africa and provide as many
communities as possible with clean drinking water which is
suitable for human consumption.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

A Hungary Helps Program támogatásával több ivóvizet előállító
berendezést szállított ki vállalatunk konténeres kiszerelésben
Kubába, Peruba, Irakba, Tunéziába, valamint vészhelyzetekre
tervezett mobil berendezést a Fülöp-szigetekre. Jelenleg
tervezés alatt áll egy Ecuador-i településnek szánt konténeres
vízkezelő rendszer is, melyet idén fogunk beüzemelni.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

With the support of the Hungary Helps Program, our company
has delivered several drinking water-producing containerized
units to Cuba, Peru, Iraq, Tunisia, as well as a mobile
equipment designed for emergency situations in the Philippines.
A containerized water treatment system for Ecuador is also
currently being designed and will be installed later this year.

Érintett ország:

Magyarország

Innovation,

Kit keres?

Célcsoportunkat képezik olyan afrikai szervezetek, magán vagy
állami intézmények, melyekkel hosszútávon tudunk
együttműködni vízkezelés témájában.

Célja az Afrika Expón:

Az afrikai térségben való jelenlétünket szeretnénk ismertetni,
fejleszteni, szolidan megalapozni.

IMRO Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 17-19.
musits.robert@imro.hu
www.imrofoundation.org
https://www.facebook.com/IMRO-Fund-Smart-Water-SmartCities-Smart-People-1680841188629149
Mottó:

környezeti fenntarthatóság, szemléletformálás

Célok, programok Afrikában:

Kisléptékű projektek generálása, melyek elősegítik benini
partnertelepülésünk, Bohicon környezetvédelmi helyzetének
javítását a műanyag hulladék újrahasznosításán, a tiszta ivóvíz
biztosításán, valamint a környezeti szemléletformáláson
keresztül.

Activities in Africa:

Generating small-scale projects to improve the environmental
conditions of our Beninese partner town, Bohicon, through the
recycling of plastic waste, the access to clean drinking water
and the development of environmental awareness.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

A Hungary Helps Programnak köszönhetően alapítványunk
olyan mintaprojektet valósít meg Beninben, mely lehetővé teszi,
hogy a kommunális műanyag hulladék ledarálásával és
újrahasznosításával „műanyag téglák” készüljenek, melyek
felhasználásával környezeti szemléletformáló oktatóközpontot
építünk. Jelenlegi törekvéseink fő célkitűzése, hogy megkezdett
tevékenységeink fókuszát bővítsük, helyi partnereink technikai
kapacitásait tovább fejlesszük a környezeti fenntarthatóság
érdekében.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

Due to the Hungary Helps Program, our foundation is
implementing a pilot project in Benin that will enable the
production of “plastic bricks” by shredding and recycling
municipal plastic waste, from which we will build an
environmental learning center. The main goal of our current
efforts is to expand the focus of our activities and to further
develop the technical capacities of our local partners for
promoting environmental sustainability.

Érintett ország:

Benin

Kit keres?

Szakmai és civil szervezetek a környezetvédelem,
vízgazdálkodás és élelmezés területén.

Célja az Afrika Expón:

Fiatal alapítványként fontosnak tartjuk a kapcsolatépítést,
illetve saját tevékenységeink minél szélesebb körű
promotálását.

Jane Goodall Intézet
1089 Budapest, Orczy tér 4/a/1. 3/1.
info@janegoodall.hu
www.janegoodall.hu
https://www.facebook.com/jane.goodall.intezet
Mottó:

Víziójuk egy olyan egészséges bolygó megteremtése, ahol az
emberek kellő együttérzéssel hozzák meg mindennapi
döntéseiket ahhoz, hogy fenntartható módon és harmóniában
élhessenek egymással, a környezettel és az állatokkal.

Célok, programok Afrikában:

Dr. Jane Goodall 1977-ben hozta létre a Jane Goodall Intézetet
a csimpánzok és élőhelyük védelmének érdekében. 1991-ben
Tanzániából útjára indította a Roots&Shoots környezeti
nevelési programot, aminek tagjai öntevékenyen, aktív
környezetvédelmi programok elindításával nap, mint nap
enyhítik a bolygónkra nehezedő terheket.
A Jane Goodall Intézet munkája, hogy az embereket inspirálják
a cselekvésre, a világ jobbá tételére.
2018-ban indult a Passzold vissza Tesó! használt mobiltelefon
visszagyűjtő kampányuk, mely egyszerre segít a helyi
környezetvédelmi problémákon, csökkenti a Kongói
Demokratikus
Köztársaságban
zajló
illegális
koltán
bányászatot, és az ehhez kapcsolódó gyermekmunkát.
1992-ben a Kongói Köztársaságban létrehozták a Tchimpounga
Csimpánz Rehabilitációs Központot, ahol jelenleg 150 árva
csimpánz él, majd 2006-ban Dél-Afrikában a Chimp Edent,
ahol 50 csimpánz él. Az orvvadászat miatt család nélkül maradt
csimpánzkölykök így egy második esélyt kapnak az életre.
Az Intézet standjánál örökbe lehet fogadni a csimpánz árvákat,
a „Csimpánzt minden háztartásba!” program segítségével.

Activities in Africa:

Dr. Jane Goodall founded the Jane Goodall Institute in 1977 to
protect chimpanzees and their habitat. In 1991, she launched the
Roots & Shoots environmental education programme from
Tanzania, where members of the Institute take action to relieve
the pressure on our planet by starting active environmental
programmes every day.
The Jane Goodall Institute works to inspire people to take
action and make the world a better place.
In 2018, they launched the Bring it Back, Bro’! campaign, a
recycling campaign for used mobile phones that both helps
local environmental issues and reduces illegal coltan mining
and related child labour in the Democratic Republic of Congo.
In 1992, the Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Centre
was established in the Republic of Congo, where 150 orphaned
chimpanzees currently live, and in 2006, Chimp Eden was
established in South Africa, where 50 chimpanzees live.
Chimpanzee cubs left without a family due to poaching are
given a second chance at life.
Chimpanzee orphans can be adopted at the Institute's stand
through the "Chimpanzees for every household" programme.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

Kikötők, iskolahajók építése, és oktatási programok elindítása
Ugandában a Bunyonyi-tónál a helyi közösségek bevonásával
Uganda nyugati részén fekvő tó partján piac, kórház, két iskola
és 11 falu található. A hozzájuk tartozó kikötők erősen
elhasználódtak, leromlottak.
A gyerekek sokszor mentőmellény, és felnőtt kísérete nélkül
indulnak az iskolába reggelente, fából kivájt csónakokban, majd
a nap végén vissza.
A 2022 február elsején indult projekt során 18 kikötőt, és három
iskolahajót épít a helyi közösség a Hungary Helps Ügynökség
támogatásával. A projekt koordinációját és kommunikációját a
magyar, az oktatási anyagokkal az ugandai Jane Goodall Intézet
segíti a helyi tanintézményeket és a közösséget.
A kikötőkben a műanyagszennyezéssel kapcsolatos oktatási
program elindítását és úszásoktatást is vállaltak, melyet az
önkénteseik segítségével fognak megvalósítani.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

Building ports, school boats and launching education
programmes in Uganda on Lake Bunyonyi, involving local
communities
The lake in western Uganda is home to a market, a hospital, two
schools and 11 villages. Their harbours are heavily worn and
dilapidated.
Children often leave for school in the morning in wooden boats
without life jackets and unaccompanied by adults, and return at
the end of the day.
The project, which started on 1 February 2022, will help the
local community build 18 ports and three school boats with the
support of the Hungary Helps agency. The project will be
coordinated and communicated by the Jane Goodall Institute in
Uganda, which will provide educational materials to local
schools and the community.
They have also undertaken to launch an educational programme
on plastic pollution in the ports and to provide swimming
lessons, which will be implemented with the help of their
volunteers.

Érintett ország:

Uganda
Tanzánia, Kongói Köztársaság

Kit keres?

Ökoturizmussal foglalkozó befektetőket, együttműködő
partnereket, oktatási szakembereket, önkénteseket.

Célja az Afrika Expón:

Ismeretterjesztés, kapcsolatépítés, együttműködés kialakítása.

Kincs O –NestingPlay
1136 Hollán Ernő 16.
eszter.harsanyi@nestingplay.com
www.nestingplay.com
https://web.facebook.com/search/top?q=nestingplaymindenkit%20megtan%C3%ADtunk%20j%C3%A1tszani
Mottó:

A játék minden gyerek életében fontos, ezen keresztül fedezik
fel a világot, fejlesztenek kulcs kompetenciákat. Mi azokkal a
gyerekekkel foglalkozunk, akik kortársaikhoz képest el vannak
maradva és ezért nem tudnak játszani.

Célok, programok Afrikában:

2021 nyarán alapítottuk meg az első Szülő Központunkat
Kenyában olyan közösségben, ahol mélyszegénységben élők
élnek. A Központ célja, hogy fejlessze játékosan a közösség 0-6
éves tagjait, hogy képzéseket tartson, mit jelent szülőnek lenni,
hogyan lehet tudatosabb szülővé válni, illetve minden, ami a
családhoz kapcsolható egészségügyi képzések tartása. Jelenleg
2 közösségben dolgozunk; Kibisiben 50 családdal foglalkozunk
és idén kezdtünk el dolgozni Solasaban 20 családdal.

Activities in Africa:

Our aim is to help to raise a brighter future in rural/slum Kenya.
To achieve this goal we are closely cooperating with a Kenyan
NGO, who works with these communities. With the parent
center we want to teach what parenting means, how parent can
became responsible for their child education. We have different
age divided program every day where we develop them trough
plays (learning trough games). So far we are working with 70
families and we thought to 8 volunteers how to play, how to
develop children critical skills.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

2021-ben nyertünk támogatást a Hungary Helps-től, amely
támogatásból felszereltük Afrika első Szülő központját
játékokkal, ceruzákkal, ecsetekkel, vízfestékkekkel, ollóval,
papírral, könyvvel. A támogatásnak hála rengeteg játékot
tudtunk venni különböző korosztály részére. Hasonlóképpen a
könyvekkel, sikerült vennünk olyat, ami a kezdő olvasást
támogatja, de olyat is, ami saját olvasásra van. Így sikerült egy
jövőbeni könyvtár alapjait letennünk. Ezeket a játékokat nem
csak odavittük, hanem megtanítottuk, hogyan kell játszani,
illetve, hogyan lehet gyerekfejlesztés célára használni.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

Kibisi Parents Center was started in August 2021 immediately
after the parents/teacher NestingPlay training by the
NestingPlay team from Hungary. The objective was to be a
place where parents would meaningfully engage their children
in play activities; a source of information for parents; and a safe
nest for parents to share out any issues of concern. The centre is
managed by six community volunteers and overseen/monitored
by Core Health and Wealth International. The volunteers run
the centre weekly from Monday through Friday and organize
different play activities for parents and their children.

Érintett ország:

Kenya

Kit keres?

-

Célja az Afrika Expón:

-

Közel Afrikához Alapítvány
Budapest, 1124 Kiss János altábornagy utca 55-59/C
andreamorris@kozelafrikahoz.hu
www.kozelafrikahoz.hu
Közel Afrikához/Close to Africa
Mottó:

Megismerni, megérteni, segíteni

Célok, programok Afrikában:

Gyermekeket segítünk iskolai oktatáshoz Afrikában.
Programjaink az oktatáshoz és az életminőség javításához
kötődnek, amelyeket a helyi afrikai közösségekkel együtt
dolgozunk ki. Jelenleg Maliban dolgozunk, de nyitottak
vagyunk más országokra is.
Eredményeink: két partneriskola fejlesztése, közel százötven
gyermek tanulása, három ösztöndíjas egyetemi tanulmányainak
finanszírozása szülőföldjükön.
Magyarországi tevékenységünk: előadások tartása, kulturális
programok szervezése Afrikáról bárhol, bármely korosztálynak.

Activities in Africa:

We provide basic education for children through our local
partner schools in Africa.
Our programmes are linked either to education or helping the
local community to improve their living standards.
Our have sent 150 impoverished children to school who would
otherwise be deprived of basic education and contributed to the
development of our two partner schools. We currently have
three (next year 5) scholarship students who attend universities
in their local town as a result of our „Hungarian Scholarship”
programme.
In Hungary we do presentations, we organise cultural events or
exhibitions about Africa.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

A Hungary Helps Ügynökség négy projektünkben vett részt
társ-finanszíriozóként.
1) Az Utat a labdának! projektünk keretében feltöltöttük a
bamakói iskola melletti mocsarat, amelynek köszönhetően
egészségesebb környezetet és egy sportolásra is alkalmas
területet hoztunk létre.
2) Semmelweis programunk keretében kutat fúrtunk ott, ahol
nem volt víz sem az iskolában, sem a környékén. A kút
nemcsak az iskolát, de a helyi közösséget is kiszolgálja.
3) Számítógéptermet építettünk napelemes energiára alapozva.
4) ” Magyar ösztöndíj” néven három szegénynegyed béli fiatal
lány jut főiskolai oktatáshoz Maliban.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

The Hungary Helps Agency co-financed four of our programs
in the last two years.
1)Our „Give Way to the Ball!” project helped the local school
to fill the marsh area around the school thereby achieving
healthier living conditions and providing space for sport
activities.
2)Our Semmelweis project included the drilling of a borehole in
the bushveld near Bamako. Our well provides water to the
school as well as to the community.
3)We have built a computer room for the school in the bushveld
based on solar energy.
4) Our ”Hungarian Scholarship” programme pays the university
fee for three (next year five) young ladies in their home town.

Érintett ország:

Mali

Kit keres?

Mali iránt érdeklődők
Afrikai olvasókönyv, afrikai tudományos kiadványok iránt
érdeklődők.
Szervezetek, közösségek programszervezői, ha érdeklődnek
itthoni afrikai programjaink, előadásaink iránt.
Afrikai gyermektámogatás iránt érdeklődők.
Afrikai segélyprogramjaink iránt érdeklődők.

Célja az Afrika Expón:

Tevékenységünk megismertetése az Afrika iránt érdeklődő
közönségnek.

Kultúrafrika Alapítvány
2049 Diósd Hunyadi u. 2.
www.afrikaexpo.hu
info@afrikaexpo.hu

Mottó:

Ha nem tartjuk célzottan életben Afrika évszázadokra
visszanyúló szellemi kulturális hagyományait, a gyorsan
modernizálódó mai, modern Afrikában számos hagyomány
rövid időn belül el fog tűnni, feledésbe vész.

Célok, programok Afrikában:

Célunk az afrikai szellemi kulturális hagyományok
megőrzésének elősegítése, fiatal művészek és művészeti
fesztiválok, tánccsoportok támogatásával, fejlesztésével.
Célunk, hogy a fiatalokban is megerősödjön az a gondolat, hogy
a szellemi kulturális hagyományok megőrzése értékes és fontos.
Célunk népszerűsíteni Afrikát minden lehetséges fórumon
Magyarországon.

Activities in Africa:

We do cultural development projects in Africa, namely in
Senegal, West- Africa. We support young artists, cultural actors
and dance groups to gain their live through their art activity. We
promote Africa in Hungary with various tools (media, articles,
cultural events, shows etc.)

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

2021 júliusában a tanzániai Mafia-szigeten, Utende faluban 45
férőhelyes új, széleskörű és igényes óvodai és iskolai előkészítő
oktatást nyújtó óvodát, családi központot hoztunk létre.
Továbbá bővítettük a helyi szabó-varró képző központot,
melynek célja szakmát adni a helyi, fiatal tinédzser lányok
kezébe. 2022-ben a szenegáli Mbour városában befejezzük a
Ballet Camara Művészeti és Szociális központ építését a
Hungary Helps Program támogatásával. A központ elsősorban a
guinai peul foklór életben tartását, fiatal tehetséges művészek
szociális és tehetséggondozását, művészeti továbbfejlesztését és
egyéb szenegáli marginális közösségek (ún. kéregető gyerekek,
tálibok) megsegítését szolgálja.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

During summer 2021 we have completed the construction of a
newly built family support center and pre-school in Utende
Village, Mafia Island, Tanzania. The center provides quality
education and preparation for school for 45 local kids. We have
also supported the sewing school that enables local teenage girls
to gain profession which is essential in the local economic
context. In 2022 we will complete the construction of the Ballet
Camara Cultural and Social Center in Mbour, Senegal. The
institution will not only accommodate and support young
talented artists but will organise cultural training programs and
activities aiming to safeguard the Guinean peulh traditions
among others. The center will also support local begging
children called „talibe”.

Érintett ország:

Tanzánia (Mafia-sziget), Szenegál

Kit keres?

Partnereket, önkénteseket, támogatókat.

Célja az Afrika Expón:

Az Expó főszervezőiként elsősorban az Expo sikeres
lebonyolítása.

Largo Collections
Contact: Bolu Olagoke
info@largocollections.com

www.largocollections.com
https://www.facebook.com/collectionslargo/
Mottó:

-

Célok, programok Afrikában:

Bolu Olagoke termékeit Afrika inspirálja. Egész évben könnyen
viselhető,
afrikai
anyagok
felhasználásával
készülő
ruhaneműket készít. A nyereség 5%-át nigériai árvaházaknak
adományozza.
Társkiállítóként Patricia Godwin jelenik meg, ugyancsak
tehetséges művész, aki parókákat és ékszereket készít.
Mindkét fiatal a Pécsi Egyetem ápolás és betegellátás szakán
tanul az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak keretei
között.

Activities in Africa:

Bolu Olagoke’s products are Africa inspired. With the use of
Africa prints, beautiful clothes are designed that can be wore
across summer, winter, autumn and spring. 5% of the profit are
sent to orphanage homes in Nigeria. Patricia Godwin is an
equally talented young artist who creates jewellrys and wigs
that are popular for African women to wear. Both of the
exhibitors are students of the University of Pécs with
Scholarship Programme of Christian Young People.

Érintett ország:

Nigéria.

Kit keres?

Vásárlókat és együttműködő partnereket.

Célja az Afrika Expón:

A brandem népszerűségét szeretném növelni, új emberekhez
eljutni üzenetemmel. Többeknek bemutatni az árvaházzal és
jótékonysággal kapcsolatos törekvéseimet.

LEPRAMISSZIÓ - MAGYARORSZÁG
1151 Budapest, Alag u.3.
info@lepramisszio.hu
www.lepramisszio.hu
Lepramisszió - Magyarország
Mottó:

A Földön teljességgel indokolatlanul még mindig előforduló
leprabetegség okainak és következményeinek megszüntetése, a
betegség végső felszámolása átfogó fejlesztési tevékenységek
végzésével.

Célok, programok Afrikában:

1974 óta működő szervezetünk a világ legnagyobb
lepraszervezetének, a 33 országot tömörítő The Leprosy
Mission International-nak tagja. Elkötelezettek vagyunk a
leprabetegség és következményeinek felszámolásáért Afrikában
is. A Kongói Demokratikus Köztársaságban vállalt
projektjeinkben szűrő-, gyógyító-, rehabilitáló-, jogvédő-,
felvilágosító- és lelkigondozó munkát végzünk, tiszta ivóvizet
adunk. Helyi munkatársainkkal valósítjuk meg projektjeinket,
ezzel a helyi társadalom mobilitását is segítve.

Activities in Africa:

Founded in 1974, ‘Lepramisszió – Magyarország’ has been a
member of The Leprosy Mission International, the world's
largest leprosy organization. We are committed to eradicate
leprosy and its consequences in Africa as well. In our projects
in the Democratic Republic of the Congo we carry out early
case detection, healing, rehabilitation, advocacy, knowledge
and pastoral work, and provide clean drinking water.
Implementing our projects with our local staff, thus helping the
mobility of the local society.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

A Hungary Helps Program és szervezetünk között a
közelmúltban: 2021-ben jött létre a kapcsolat. Hálásak vagyunk
a Program megtisztelő segítőkészségéért, mellyel máris
3 000 000 Ft támogatást nyújtott ahhoz, hogy a katonai
diktatúrától szenvedő Mianmarban a Lepramisszió szakképzési
központjának félbemaradt építési munkálatait be lehessen
fejezni és ott az oktatás mielőbb elkezdődhessen. A támogatás a
létfontosságú ortopéd-és konduktorszakemberek képzéséhez
járul hozzá az épület biztosításával.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

The relationship between Hungary Helps Program and
Lepramisszió - Magyarország was established in 2021. We are
grateful for the help of the Program, which has already provided
HUF 3,000,000 support to complete the construction of a
Vocational Training Center in Myanmar, a country suffering
from military dictatorship. The grant will thus contribute to the
training of vital orthopedic and conductor professionals by
securing the building and to start education there as soon as
possible.

Érintett ország:

Kongói Demokratikus Köztársaság

Kit keres?

Támogatókat, szponzorokat

Célja az Afrika Expón:

Szervezetünk tevékenységének bemutatása és kapcsolatteremtés
céljából.

Szívemben Született Afrika Egyesület
1068 Budapest, Király u. 80. fszt. 11.
szilagyi.balazs@szivembenafrika.org
www.szivembenafrika.org
www.facebook.com/szivembenszuletettafrika
Mottó:

Segíts, hogy segíthessünk - együtt csodákra vagyunk képesek!

Célok, programok Afrikában:

Célja, hogy humanitárius fejlesztési – segélyezési
tevékenységén keresztül olyan projekteket valósítson meg,
amelyek hozzájárulnak hátrányos helyzetű kis közösségek –
azokon belül is kiemelkedően a nők és gyermekek –
életkörülményeinek javításához, továbbá amelyek biztosítják az
élethosszuk és életminőségük növeléséhez szükséges
feltételeket. Kiemelten oktatás, egészségügyi ellátás, árva
ellátás, élelmiszerbiztonságot elősegítő, ill. jövedelemtermelő
szakmai tevékenység és szakképzés támogatása.

Activities in Africa:

The aim of the „Africa born in my heart” Association is to help
African countries in need − especially Uganda − through its
humanitarian development and aid activities. Our goal is to
improve the living conditions of disadvantaged communities −
particularly women and children − and to increase their life
expectancy. In order to realize and guarantee our achievements
we help these communities in sectors like education, health
care, orphanage care, educational activities regarding food
security, income-generating professional activity and vocational
trainings.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

Iskolafejlesztési program: Az Egyesület által fenntartott iskola
meglévő épületeinek fejlesztése, új tantermek, nővérszoba
építése.
Magyar ösztöndíjprogram: Két fiatal, ösztöndíjas
iskoláztatása Ugandában, egészségügyi területen.

nő

Leányanya képzési központ létrehozása: Szakképzési helyszín
és biztonságos környezet megteremtése édesanyák számára,
akik gyermekházasság vagy idő előtti várandósság áldozatai.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

School development program: Renovation of the existing
school buildings and establishment of new classrooms and
sickbay.
„Hungarian scholarship program”: Schooling of two young
women in the field of health sciences.
Establishing a training center for young moms: Vocational
training location and safe environment for mothers who are
victims of child marriage or premature pregnancy.

Érintett ország:

Uganda

Kit keres?

Minden segítségnyújtásra fogékony látogatót.

Célja az Afrika Expón:

Szeretnénk tevékenységünk hírét minél több emberhez
eljuttatni, és ezáltal minél nagyobb segítséget nyújtani
Afrikában.

Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért
1011 Budapest Hunyadi J. út 22.
koordinator@taita.info
http://www.taita.info
https://www.facebook.com/TaitaAlap%C3%ADtv%C3%A1ny-169212859325/
Mottó:

Adományokért cserébe kenyai ajándéktárgyakat, illetve
önkéntesek által készített termékeket adunk, amivel a Szent
József Gyermekotthon kis lakóit lehet támogatni. Emellett
lehetőség van az árva gyermekek “támogató szülőjévé” válni.
Szervezeti filozófiánk: „ha sok kicsi ember sok kicsi helyen sok
kicsi jót tesz, megváltozik a világ”.

Célok, programok Afrikában:

Alapítványunk 2006 óta támogatja a kenyai Burában található
Szent József Árvaházat: megszervezzük a gyermekek oktatását,
valamint segítjük az útjukat egészen a felnőtté válásig. Az
árvaház támogatásán keresztül esélyt biztosítunk az ott élő több,
mint 30 gyermeknek a boldogulásra. Célunk, hogy segítsünk az
éhezés, a mindennapi nehézségek és a szülők hiánya okozta
fájdalom enyhítésében, illetve, hogy megteremtsük a
lehetőséget a tanulásra, az egészséges életre, a változatosabb
étkezésre és a játékra is.

Activities in Africa:

Our foundation has been supporting the Saint Joseph’s
Orphanage in Bura, Kenya, since 2006. We coordinate the
children’s education as well as guide them along the road of
becoming an adult. As a local saying has it, "If many little
people
at
many
little
places
do many bits of good, the world will change." We also believe
in this because during the time we spent in Kenya, we realized
that although we can’t change the whole world, we can help the
people with whom we live for a period of time.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

-

Projects funded by Hungary Helps
Program:

-

Érintett ország:

Afrika - Kenya

Kit keres?

Jövőbeli támogatókat és önkénteseket, Kenya és az árvaház
támogatása iránt érdeklődőket.

Célja az Afrika Expón:

Célunk a részvétellel, hogy alapítványunk tevékenységét
megismertessük új érdeklődőkkel, találkozási lehetőséget
biztosítsunk a meglévő támogatóinknak és más, Afrikához
kötődő szervezeteknek.

Utazz Afrikába Utazási Iroda
11. kerület Budapest, Zenta u. 5.
info@utazzafrikaba.hu
www.utazzafrikaba.hu
Utazz Afrikába Utazási Iroda Facebook oldal
Mottó:

Privát és kiscsoportos utak Afrika számos országába egész
évben, biztonságosan, szakértő irodával.

Célok, programok Afrikában:

Szenegál: Évente három alkalommal, magyar csoportkíséréssel
szervezünk kiscsoportos utakat ősszel és tavasszal, valamint
szilveszterkor. Programjaink közül: Városnézés Dakarban/
UNESCO Világörökségi Helyek (Gorée- sziget, Saint- Louis
szigete, Saloum Delta Nemzeti Park)/ szafari a Bandia
Vadasparkban. Madárles a világ harmadik legjobb
madármegfigyelő helyén. Bepillantás helyi piacok, falvak (fula,
serer stb.) életébe.
Tanzánia és Zanzibár: Irodánk Kelet-Afrika specialista
szakértője hét évet élt Tanzániában. Két főtől privát szafarikat,
nászutakat szervezünk Afrika klasszikus szafari és üdülő
desztinációjába. Nyáron és január elején több fix dátumon
induló kis csoportos túrát szervezünk, magyar csoportkíséréssel.
Algéria: évente két alkalommal régész szakértővel igazi
bepillantás a Szahara varázslatos világába.
Számos egyedi és csoportos út Kenyába, Etiópiába, Szudánba,
Ugandába és más izgalmas vidékekre.

Activities in Africa:

Fixed date departure tours and private safaris to Tanzania and
Zanzibar. New Years Eve tours to Kenya and Senegal among
others. Small groups with Hungarian guiding to Algeria,
Ethiopia, Soudan etc.

Érintett ország:

Algéria, Etiópia, Kenya, Uganda, Szenegál, Tanzánia és
Zanzibár többek között.

Kit keres?

Utasokat.

Célja az Afrika Expón:

Személyesen találkozni meglévő utasainkkal, és megismerni új
utastársainkat. Válaszolni a 2022-es útjainkkal felmerülő összes
kérdésre.

WohnderDrone Kft
8900 Zalaegerszeg, Fuvar utca 7.
sales@wohnderdrone.hu
www.wohnderdrone.hu
Mottó:

-

Célok, programok Afrikában:

70 éve nem látott sáskajárás pusztít Kenyában, Szomáliában és
Etiópiában. Rovarok százmillióiból álló rajok árasztották el
Kelet-Afrika mezőgazdasági területeit, ezért a veszélyeztetett
régiókban ismét éhezés fenyeget. Kenyában közel 70 millió
hektár mezőgazdasági terület fertőzött. Az olajban oldott
spórákból készült rovarirtó szereket képtelenség a megszokott
módon, a megfelelő mennyiségben eljuttatni a térségbe – ebben
nyújt megoldást a drónos permetezést forradalmasító
WohnderJet technológia.

Activities in Africa:

Locust ravage, unprecedented for 70 years, are destroying lands
in Kenya, Somalia and Ethiopia. Swarms of hundreds of
millions of insects have flooded farmland in East Africa,
threatening to bring famine back to the endangered regions. In
Kenya, nearly 70 million hectares of agricultural land are
infected. Insecticides made from oil-dissolved spores cannot be
delivered to the region in the usual way – our WohnderJet
technology, which is revolutionizing drone spraying could be
the right solution.

A Hungary Helps Program forrásaiból
megvalósuló projektek:

Kenyai partnerünkkel szoros együttműködésben teszteljük az
általunk kifejlesztett WohnderJet technológiát, mellyel
hatékony megoldást kínálunk a legkülönfélébb mezőgazdasági
problémákra, az általános terménypermetezéstől a
kártevőirtásig. Az élelmiszerellátás támogatása, a rovarirtás
során minél kevesebb vegyszer használata, a mezőgazdasági
termesztés hatékonyságának növelése csak néhány dolog azok
közül, melyek a fejlesztéseinkre épülő, precíziós drónos
permetezéssel könnyedén megvalósíthatók.

Projects funded by Hungary Helps
Program:

In close cooperation with our Kenyan partner, we are testing
our WohnderJet technology to provide an effective solution to a
wide range of agricultural problems, from general crop spraying
to pest control. Supporting the food supply, using as few
chemicals as possible for insect control, increasing the
efficiency of agricultural production are just some of the things
that can be easily achieved with precision drone spraying based
on our developments.

Érintett ország:

-

Kit keres?

-

Célja az Afrika Expón:

-

