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Mary’s Meals v Malawi
Každou noc mnoho malawských dětí chodí spát
hladových, v jediném oblečení, které vlastní, bydlí v
provizorních domácnostech a jsou unavené myšlenkou,
že budou zítra čelit dalšímu dni v boji o přežití.
Ty šťastnější mají rodiče nebo opatrovníka, který se o ně
postará, a poskytne jim lásku a podporu, protože vyrůstají
v jednom z nejtěžších prostředí vůbec.

Člověk v Malawi jen zřídkakdy překročí hranici 60 let.
Nemoci jako HIV, AIDS aj.pravidelně okrádají o život lidi v
nejproduktivnějším věku. Je krutou realitou, že nespočet
dětí tak žije jako sirotci.
Malawi je vnitrozemská země v jihovýchodní Africe, kterou
OSN řadí k 19 nejméně rozvinutým zemím v Africe. Mary‘s
Meals kampaň zde poprvé začala v roce 2002. V té době
poskytovala jídlo pro 200 dětí v městečku Chilomoni
uprostřed ničivého hladomoru, který sužoval zemi.
Založení Mary’s Meals je částečně inspirováno
malawským dítětem, které na otázku „jaké jsou jeho
ambice v životě“, odpovědělo: "Mít dostatek jídla a moci
chodit do školy". V Malawi, kde 51 % lidí žije pod hranicí
národní chudoby, se Mary's Meals začalo rychle rozrůstat.

Mary’s Meals v Malawi
Díky neuvěřitelné štědrosti dárců, Mary’s Meals nyní sytí přes milon
malawských dětí výživným jídlem, které je podáváno ve škole. Toto
číslo pokrývá 32% z celkové populace žáků základních škol pozoruhodný výsledek za pouhých šestnáct let.
Ředitelé pravidelně uvádějí, že dopad aktivit Mary’s Meals na jejich
školy je obrovský. Výzkum Mary‘s Meals v Malawi ukazuje 24%
nárust zapsaných dětí do škol a 10% nárust docházky v 6
měsících od zavedení jídla ve školách. Dlouhodobé výzkumy Mary’s
Meals, započaté v roce 2008, ukazují v průměru 30% nárust počtu dětí
zapsaných do škol za tři roky od spuštění tohoto programu.

Více než 47% malawských dětí mladších pět let trpí podvýživou.
Většina dětí stojících ve frontě venku před jídelnou trpělivě čeká na
nezištnou a nadšenou pomoc místních dobrovolníků. Na to, až jim
uvaří a naservírují do hrníčků kaši z lokálně vyprodukované kukuřice,
soji a cukru, doplněné o vitamíny a minerály. Tyto děti mnohdy před
začátkem školy nejedí nic.
Ve skutečnosti je totiž potrava poskytnuta od Mary‘s Meals pro mnohé
často jediným vydatnějším jídlem za celý den. Právě toto jídlo tak
přivedlo poprvé do škol i ty nejchudší děti, které by jinak zůstaly
po celý den hladové.
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K pokrytí nákladů na tuto školu na rok 2018 bylo potřeba 309 014 Kč.
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Poloha spozorované školy
Lupembe Primary School

O naší škole
V Základní škole Lupembe je nyní zapsáno 734
žáků (z toho 331 chlapců, 403 dívek). Mary‘s
Meals začalo se stravováním těchto dětí v roce
2014. Děti chodí do 1. – 8. třídy.
V Lupembe je 10 stálých místností k vyučování. V
době, kdy Mary‘s Meals jídelna není využívána k
přípravě a výdeji jídla, se tak dá využít pro výuku.
Některé hodiny jsou vyučovány pod stromy v
areálu školy, protože vnitřní kapacity školy jsou
nedostačující.
Na Základní škole Lupembe vyučuje 19
kvalifikovaných učitelů. Zdrojem vody pro školu je
vyvrtaná díra na pozemku školy, která je také v
bezprostřední blízkosti kuchyně. V areálu školy je
10 suchých záchodů oddělených pro chlapce a
dívky.

Vyjádření z naší školy
„Tento stravovací projekt je velmi důležitý pro můj život, protože jím pouze jednou denně a to právě
tehdy, když jsem ve škole, takže jsem jinak velmi hladná. Jsem schopná zůstat ve škole celý den,
protože mi jídlo dodává energii. Po škole zvládnu pracovat, protože se stále ještě cítím sytě a čile.
Můžu taky říct, že strava dává i ostatním studentům sílu potřebnou k tomu, aby zvládli další den.“
Tendai Mwalwanda, 18 let, 8 třída
__________________________
„ Již dva roky sloužím jako dobrovolník. Zvolila jsem si tuhle cestu, protože jsem chtěla pomáhat v
rozvoji komunity. Tohle je iniciativa pro pomoc našim dětem, které chodí do této školy, protože když
dostanou jídlo, dobudou síly a energie. Je to právě tato energie, která jim umožňuje aktivně
se zapojovat do výuky. Děti jsou schopny přemýšlet a také správně usuzovat. Po příchodu do
kuchyně se setkávám s dalšími ženami a začínáme uklízet, přinášet vodu a rozdělávat oheň.
Končíme se servírováním kaše před osmou hodinou ranní, kdy děti odchází do tříd. Potom, co
skončíme s umýváním nádobí a dalších kuchyňských potřeb, odcházíme domů.“
Jane Nalwanda, matka šesti dětí and dobrovolná kuchařka
__________________________
„ Už od samého prvopočátku stravovacího projektu se počet zapsaných žáků jednou tak znásobil.
Vysoká absence šla dolů, více dětí navštěvovalo školu každým dnem. Jestliže zameškají školu,
vědí, že nedostanou jídlo. Mnoho dětí nemá doma dostatek jídla, takže toto je jediná šance, aby
něco během dne snědli. K tomu všemu se zlepšuje jejich osobní výkonnost, což je pro budoucnost
Malawi velmi nadějeplné.“
Rodwell Kisyombe, 52 let, ředitel školy
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Pane,
píši jménem celé komunity vesnice
v Karonze (Malawi) a sám za sebe.
Chci Vám poděkovat za tento
stravovací program v naší škole.
Díky tomuto projektu se opravdu
zvýšil počet zapsaných žáků a snížila
se absence.
Navíc jsou žáci schopní zůstat ve
škole po delší čas než v minulých
letech.
Prosím Vás, ať tento projekt dále
pokračuje, protože si žáci ve třídách
vedou dobře a jejich absence je
nižší.

Děkujeme Vám!

Pokud se chcete dozvědět
více o Mary’s Meals a
kontaktovat náš tým, navštivte
www.marysmeals.cz

