Heategevusprojekt
„Eesti koolilastelt
Etioopia koolilastele“

Aita

Etioopia lastel
kooliteed alustada!

Sel sügisel oli ühel väikesel reisiseltskonnal võimalus tutvuda Ida-Aafrikas asuva Etioopia imekauni looduse ja väga toredate inimestega. Nägime nende elu igapäeva
muresid ja rõõme. Kuna reisiseltskond koosnes suures osas õpetajatest, oli eriline huvi ka Etioopia hariduselu vastu. Kohapeal nähtu ja kuuldu tekitas südamesse
siira soovi aidata neid väga vaeseid, kuid sooje, kenasid inimesi, tublisid lapsi, kes väga tahaksid kooli minna, kuid puuduvad elementaarsed võimalused (söök, riided,
jalatsid, pliitasid, vihikud jne). Etioopia on kristlik riik, maailma üks vaesemaid ja tema ligi 110 miljonist elanikust on üle 50 protsendi kirjaoskamatud.

Haridust hinnatakse Etioopias kõrgelt, pidades seda ainsaks väljapääsuks vaesusest.
Juba 8 aastat tegeleb Etioopias eesti vabatahtlik heategevusorganisatsioon DAMOTA OÜ, kes toetab väga vaestest
peredest pärit laste õppimist ja aitab korraldada ka arstiabi. Etioopia riigikoolides on väga kehvad õppimistingimused ja
suured klassid, milles õpilaste arv ulatub sageli sajani. Suured klassid on ka peamiseks põhjuseks, miks paljud õpilased
pole suutelised sooritama keskkooli eksameid positiivsete tulemustega. Seepärast toetatakse laste õppimist erakoolides.
Praegu on nende toetajate abil haridust omandamas 126 last (orbu, kes elavad kasuvanematega).
Pooled neist lastest saavad ka tasuta koolilõuna.

Kui sa soovid toetada last Etioopias, siis on võimalus annetada:
• T- särke (mis sulle väikseks jäänud ja kapis seisavad)
• Pastakaid (mis karbis tolmuvad ja mida sa enam ei vaja)
• Tugevaid lahtisi jalanõusid (mida sa enam ei kanna)
Annetatavad asjad too oma kooli!

On võimalik toetada ka väikese rahasummaga (1-5 eurot),

Kõik heategevuslikult muretsetud riided ja
koolitarbed toimetatakse eesti vabatahtlike
vahendusel otse abivajajateni, kaasamata
kohalikke organisatsioone, et abi reaalselt ka
õigesse kohta jõuaks!

mille eest eesti vabatahtlikud saavad kohapeal soodsamalt koolitarbeid
muretseda ja piisava summa kogunemisel pakkuda mõnele lapsele
võimalust alustada kooliteed või saada lõunasööki. Ühe lapse aastane
õppemaks on 80 eurot, lisaks 65 eurot õppeaasta koolitoit (üks kord päevas).

DAMOTA OÜ
Swedbank; konto nr IBAN: EE562200221053559824
Märgusõna „Eesti koolilastelt Etioopia koolilastele“

Kui soovid aidata Etioopia lapsi, siis too T-särgid ja jalanõud
huvijuhi kabineti kõrval olevatesse kastidesse ja pastakad
huvijuhi kabinetti hiljemalt 21. detsembriks.

