
 

 

Boże Narodzenie, Rwanda-Kongo RD, 2016 

 

Kochani przyjaciele misji, członkowie ruchu Maitri we Wrocławiu. 

 

 W imieniu własnym i moich Sióstr oraz dzieci niedożywionych, sierot, które korzystają z 

Waszej pięknej, szczerej i tak wielkodusznej pomocy finansowej, serdecznie Wam dziękuję za 

wspieranie, a tym samym ratowanie dzieci od śmierci głodowej w naszych ośrodkach w Rwandzie 

w Kibeho i w Kongo w Keshero. 

Dzięki Wam tysiące sierot uzyskuje wsparcie przez Adopcję Serca, setki dzieci w ośrodkach 

dożywiania zostało uratowanych od śmierci głodowej lub od kalectwa fizycznego spowodowanego 

głodem. 

Trudno jest opisać problemy, które dotykają mieszkańców tych regionów – duża liczba sierot i 

wdów, głód, choroby, bieda, brak pracy, przeludnienie (ponad 400 osób na km2), brak ziemi 

uprawnej. I w większości to ziemia nieurodzajna - skały na zboczach gór, ziemia jest uprawiana 

jedynie motyką. 

 W każdym ośrodku zdrowia są dostępne dla najbiedniejszej ludności z marginesu społecznego, 

biednych i żyjących często w skrajnej nędzy, w warunkach niegodnych człowieka, konsultacje, 

laboratorium, punkt szczepień, punkt opatrunkowy, konsultacje przedporodowe z salą porodową, 

pediatria i punkt dożywiania. Od 2003 roku zostały zapoczątkowane w ośrodkach punkty kontroli i 

leczenia HIV i AIDS. W każdym ośrodku jest zarejestrowanych i objętych leczeniem ponad tysiąc 

dorosłych nosicieli HIV oraz 250-400 dzieci z tą chorobą. 

We wszystkich ośrodkach dożywiania oprócz dzieci z objawami niedożywienia przyjmowane są 

również dzieci osób z HIV i chorych na gruźlicę. W każdym ośrodku zdrowia został 

zapoczątkowany program profilaktyczny ze środkiem Cotrimoxazole, przeciwdziałający infekcjom. 

Jednym z priorytetów działań ośrodków jest prowadzenie ośrodków dożywiania dzieci oraz 

leczenia chorób wywołanych długim okresem braku dożywienia. Dzieci niedożywione od 0 do 5 

roku życia przynoszone są do ośrodka dożywiania z dużym stopniem niedożywienia; muszą być 

leczone przez miesiąc, czasami dwa, w zależności od stopnia zagłodzenia. 



Dzieci w ośrodku dożywiania mają objawy chorób głodowych takich jak: marazm – wychudzenie 

spowodowane brakiem kalorii przez długi okres czasu. Bardzo często waga tych dzieci nie osiąga 

nawet połowy normy. 

Druga choroba głodowa to kwashiorkor, powodowana jest przez długotrwały niedobór białka w 

pożywieniu. Zniszczona tkanka tłuszczowa powoduje znaczne obrzęki, ostatecznie skóra pęka, w 

wyniku czego powstają owrzodzenia i rany. W chorobach tych dochodzi do zwyrodnienia 

narządów miąższowych, np. wątroby i nerek, pojawiają się anemie i zmiany w ośrodkowym 

układzie nerwowym. 

Dzieci z tymi schorzeniami choroby  głodowej przynoszone są do wszystkich ośrodków 

dożywiania z dalekich wiosek. Drodzy dobroczyńcy, z całego serca dziękujemy Wam za 

uratowanie od głodu tysięcy dzieci. Dzięki Waszej pomocy zakupujemy dla nich mieszankę soi, 

sorga i kukurydzy, fasolę, mleko, ryby, olej, cukier etc. 

Wyrażamy Wam głęboką wdzięczność w imieniu wszystkich tych osób, które uratowaliście dzięki 

hojności Waszego serca. 

s. Marta Litawa, Pallotynka z Rwandy 

 

 

 

  

 

 


