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Maurizio a Fabrizio Tiezzi počas ich návštevy
Afriky v roku 2005, doprevádzaní ich blízkym
priateľom otcom Jamesom Burasom z "Holy
Cross Congregation", prvýkrát navštívili
sirotinec v Kankobe, asi 85 km od Kampaly,
hlavného mesta Ugandy. Bol to nezabudnuteľný
a dojímavý zážitok a počas ich dvoch ďalších
návštev Afriky sa tam vrátili a priniesli vždy aj
potravinovú pomoc pre deti.
Pri poslednej návšteve bratov Tiezziovcov v
Kankobe v októbri 2011 im riaditeľka sestra
Beatrice Nakibuule (“Good Samaritan sistrs")
podrobne vysvetlila mnohé potreby sirotinca a
požiadala Nadáciu Cantonuovo o pomoc aby
mohli pokračovať v aktivitách pomoci sirotám.

NÁKLADY NA PROJEKT:
12.000 € annui
KRAJINA, MESTO:
Uganda, Kankobe

UGANDA
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"Detský domov Kankobe " je nezisková
kresťanská organizácia založená v roku 1989
misionárom otcom Payur pod vedením "Child
welfare and Adoption Society“ z arcidiecézy
Kampala. Aj keď má kapacitu 100 sirôt, v
súčasnej dobe sa domov môže postarať len o 80
opustených, zanedbaných detí, či detí
v
ohrození, ktorí prišli o jedného alebo oboch
rodičov. Majú 36 chlapov a 44 dievčat vo veku
od 6 do 14 rokov. Hlavným problémom,
ktorému sirotinec musí čeliť, je nedostatok
finančných prostriedkov potrebných na to, aby
mohli prijať a adekvátne sa postarať o viac detí.
Aby bolo možné zhromaždiť aspoň časť
prostriedkov, samotní pracovníci detského
domova iniciovali svoje projekty, ako napríklad

"projekt stoličky" (600 plastových stoličiek a tri
stany
na
prenájom),
pestovanie
poľnohospodárskych produktov a výkrm kurčiat
na farme v sirotinci.
Hoci sirotinec má veľa potrieb, tou
najnaliehavejšou sú potraviny (po nich lieky,
pretože niektoré zo sirôt sú HIV pozitívne, iné
majú rôzne infekcie, ktoré vyžadujú špeciálne
lieky) v hodnote € 12,000 na rok.
Nadácia Cantonuovo sa rozhodla pomôcť
sirotincu Kankobe príspevkami "ad hoc" na
nákup potravín.

Tí, ktorí chcú podporiť tento projekt, môžu
prispieť a ich jednotlivé príspevky budú pridané
k ostatným prostriedkom zozbieraným na tento
účel.
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1) Príchod Maurizia a Fabrizia Tiezzi do sirotinca
v Kankobe

2) Voľný čas malých obyvateľov zariadenia.

3) Chvíle relaxu v izbe

4) Scény zo života, pranie

5) Chváliac Pána

6) Malé každodenné aktivity
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