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JANA DULAR

Od kokoši za pigmejce do centra
za afriške otroke
Afriška jutra drugače dišijo, afriško sonce in nebo sta drugače ožarjena in
življenje tam pušča ostrejše sledi. Za ljudi, ki Afriko gledajo od daleč, je to
črna, suha, uboga in revna celina, polna vojn in bolezni. Za tiste, ki so ji odprli
srce, pa je prelepa … polna naravnih sobivanj, srčnih ljudi širokih nasmehov in
neizmerne hvaležnosti za vse. To je v enajstih letih bivanja tam spoznala tudi
Jana Dular, poročena Wang´ombe.
slanstvo: v Afriki mora pomagati predvsem otrokom s posebnimi potrebami.

VZLJUBILA JE MALAVI

Jana Dular (foto: R. M.)

Na uresničeno otroško željo je čakala vse
do študija prava, ko je v tretjem letniku
leta 2008 za eno leto prvič odšla v Ugando in Tanzanijo. Tam se je zaposlila, dobila 200 dolarjev za življenje, ves denar
pa namenila projektu pomoči pigmejcem. Vlada jih je namreč iz gozdov nagnala na polja, kjer so s svojimi lovskimi
in gozdnimi veščinami težko živeli. Najprej so postavili kokošnjake, vanj naselili
kokoši, nato so na polja posadili pet ton
krompirja in fižola. Ko je Jana videla,
kakšno hvaležnost je ta projekt povzročil med ubogim ljudstvom, je vedela, da
zmore še več. Isto leto je prenovila razpadajoči center za otroke s posebnimi
potrebami in takrat začutila svoje po-

Učilnica v ELINEM centru

Po diplomi leta 2011 se je preselila v
Malavi. Družbo ji je, dokler ni zbolela
za malarijo, delala tudi prijateljica psihologinja Bernarda. A Jana ni obupala,
čeprav je ta bolezen v enajstih letih kar
štirinajstkrat zdelala tudi njo, enkrat
skoraj do smrti.
Z Janino pomočjo in pomočjo njenega
društva ELA (www.ela-africa.org) je v
vasi brez elektrike, vode, infrastrukture
in cest zrastel ELIN izobraževalni center
za otroke, mladino in ženske. »Dnevno
ga obiskuje 250 otrok, ki jim nudimo
boljše možnosti za izobraževanje in pripravljamo vsakodnevne delavnice. 50
malčkov je otrok s posebnimi potrebami, ki imajo znižane kognitivne sposobnosti in se zelo težko učijo, programov
za take otroke pa v njihovih javnih brezplačnih šolah ni. Vsakodnevno dobijo
kosilo, ki je za marsikoga prvi obrok v
dnevu. In učni uspehi so vse boljši. Pa
tudi pri ostalih 200 otrokih – od vrtičkarjev do osmošolcev, je zaznati velik
napredek. Obiskujejo javne šole, potem
pa pridejo v ELIN center na brezplačne
popoldanske delavnice, kjer se dodatno
učijo angleščino, berejo, pišejo, računajo. Malčki se igrajo, rišejo in pojejo ali
pa sodelujejo v športnih delavnicah. In v
njihovi šoli Mazembe jim gre zdaj lažje,«
pripoveduje Jana, ki s svojo malavijsko
ekipo pomaga tudi mladincem.

Tudi mladina se druži v ELINEM centru.

Ustanovila je dva mladinska kluba, saj
ve, da bi bila mladina prepuščena ulicam
in kriminalu. Srednje šole so plačljive,
šolnine pa pogosto prevelik zalogaj za
starše. »Tu, v ELINEM centru, bogatijo
svoje talente – glasbene, pevske, gledališke, organizirajo predstave, gostujejo po
vaseh in mestih. Z zbranim denarjem od
gledaliških predstav mi je uspelo že 13
otrok vpisati v srednje šole.« A to še ni
vse – Jana je pomagala tudi 50 ženskam
do novih znanj, ustanovile so male posle
in lažje preživljajo svoje družine.
Jana Dular Wang´ombe ni religiozna, a
veruje. »Tudi Afrika mi je že večkrat pokazala, da me je sprejela, saj z vero v dobro in s skupnimi močmi uresničujemo
visoko zastavljene projekte za boljši jutri
afriških otrok.«
Jana je postala tudi mama in žena Jesseju, kenijskemu dolgoletnemu partnerju.
Po osmih letih ljubezni se jima je rodil
sin Amani, kar v svahiliju pomeni mir in
harmonija. In ta 3-letni fantič govori kar
tri jezike – poleg slovenskega, v katerem
se pogovarja z mami, tudi angleščino in
svahili. Da zna slovensko, gre zahvala
tudi dediju. Janin oče bi namreč od Jesseja za doto moral dobiti veliko krav, a
jih v Jurki vasi niso potrebovali, zato je
bila njegova dota želja, da Janini in Jessejevi otroci znajo materni jezik. Je pa
Jana nekaj slovenskih besed naučila tudi
moža. Vsakič, ko se poslovita po telefonu, ji reče: »Ljubim te za vedno!«
O življenju v Malaviju in zdaj, odkar sta
postala starša, tudi v Keniji Jana pripoveduje s posebnim žarom v očeh. Po rojstvu
otroka je ostala v Keniji, kjer ni malarije,
za katero je zbolevala v svoji malavijski
vasi. V Keniji ustvarja podoben projekt,
kot ga vodi v Malaviju. Tja odhaja nekajkrat letno, je pa večino del prepustila
svoji malavijski ekipi, na katero je zelo
ponosna. Naučila jo je veščin, odgovornosti in dodatnih znanj, da lahko sami
vodijo projekt transparentno in uspešno.

obrazba je izjemno slaba. Do drugega
razreda pride 100 otrok, do osmega pa v
osmih letih zgolj deset. A le trije uspešno
opravijo izpite za srednjo šolo. Takšna je
afriška realnost. Če pa imaš denar, se v
Afriki vse spremeni,« pripoveduje Jana,
»in za minimalno 300 evrov letno lahko
otroka vpišeš v zasebno šolo, ki je precej
podobna naši.«
Jana je v Afriki sledila sanjam in srcu,
»in ko delaš to, kar duša reče, pride zraven še vrsta čudovitih stvari in dogodkov«. Tudi ljubezen: »Moj Jesse je čudovit človek, ki sta mu starša omogočila
dobro izobrazbo. In na podeželju, kjer
živimo v Keniji, želim z njim ustvariti še
en center za otroke s posebnimi potrebami, pa vrtec s kreativnimi programi in
glasbeno-filmsko šolo za mladino. To bo
vodil moj mož, ki je diplomirani igralec,
dramaturg in znan kenijski glasbenik,«
svoje želje predstavlja Jana.

ZAKAJ POMAGA AFRIŠKIM
OTROKOM?
Jano je v Afriko poneslo poslanstvo – da
pomaga otrokom in njihovim staršem,
saj ljudem tamkajšnja politika ne daje
nikakršne socialne podpore, ni otroških
dodatkov, ni podpore za brezposelne,
znajti se morajo sami. »In iz teh potreb
sem vsa leta v štirih afriških državah
iskala odgovore in gradila rešitve. Tako
se je pred desetimi leti rodil uspešen
malavijski projekt, zdaj nastaja podobna
zgodba v Keniji,« pripoveduje slovenska
humanitarka.
Če želite pomagati do še enega izjemnega projekta pomoči tisočim kenijskih
otrokom, pošljite SMS na 1919 z besedo

KENIJA 5 za prispevek 5 evrov ali KENIJA 1 za prispevek 1 evro.
Prek društva ELA lahko za 10 evrov
mesečno postanete tudi boter enemu
od otrok iz Janinega centra v Malaviju.
Za ta denar vsak otrok dobi trikrat letno
darilne pakete, v njih pa čevlje, mrežo
proti komarjem, šolske potrebščine, torbo, mila, ščetke in zobne paste – vse to je
za marsikoga v Afriki privilegij. Botrčki
vedo, kdo so njihovi posvojenci, in z njimi se pogosto povežejo v pismih.
Za postavitev kenijskega centra pa Jana
prodaja tudi svoje knjige s prelepimi
zgodbami, afriško poezijo in čudovito
fotografijo. Te lahko podjetja ali posamezniki naročijo kot poslovno darilo na
jana.dular@gmail.com.
V Afriki ni nič samoumevnega, zato je
hvaležnost slehernega izjemno izrazita. In Jani ni težko prositi. Do zdaj so ji
pomagali številni prostovoljci, nekatera
podjetja, predvsem pa Rotary klubi iz
vse Slovenije. »Najbolj Rotary klub Dolenjske Toplice, ki je prispeval solarne
panele za ELIN center v Malaviju, da je
postal edina stavba v vasi z elektriko.
Pomagali so do notranje opreme centra
in uredili sanitarije. Podarili so tudi rabljen avto, da lahko vozim bolne otroke
z malarijo do najbližje bolnišnice, ki je
50 kilometrov stran. Pravica do kakovostne izobrazbe bi morala biti pravica
vseh otrok sveta in samo z vašo pomočjo mi lahko uspe še naprej pomagati na
tisoče afriškim otrokom,« sklene najin
klepet Jana Dular Wang'ombe. In upa,
da bomo Slovenci spet dokazali, kako
velika srca imamo.
Renata Mikec, foto: osebni arhiv

MALAVIJSKE ŠOLE POD
KROŠNJAMI DREVES

Igrišče v centru je vedno polno otrok.

Malavijske javne šole so brezplačne, a
pogoji v njih nepredstavljivi. »Ena učiteljica uči 250 prvošolčkov, otroci nimajo
ne malice ne kosila, za eno šolsko leto
dobijo 1 zvezek in 1 svinčnik. 200 otrok
v razredu se uči iz desetih učbenikov in
minejo meseci, da ti otroci prvič vidijo pisano besedo. Učilnice so tudi pod
drevesnimi krošnjami, pridobljena iz-

Vas Mazembe v Malaviju, kjer stoji ELIN center.

