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PR ZEZ UCZ YNKI MIŁOSIERDZIA

DOWÓD / POKWITOWANIE DLA WPŁACAJĄCEGO

Pomóż ubogim bliźnim w potrzebie.
Twój dar ma wielkie znaczenie.

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Możemy to zmienić dzięki budowie studni
głębinowych. Gdy woda zaczyna płynąć z nowo
wybudowanej studni, uwalnia potencjał całej
społeczności. Daje dzieciom perspektywę
na edukację, dorosłym na podjęcie własnej
działalności (uprawę warzyw, hodowlę zwierząt)
i zarabianie pieniędzy oraz pomaga wyjść
z ubóstwa.

odcinek dla banku

Trudno jest nam sobie wyobrazić by w naszych
domach, pracy czy w szkole nie było wody.
Mamy ją wszędzie i pod dostatkiem. Są jednak
miejsca, gdzie dostęp do wody jest bardzo
ograniczony. Tak jest w Burkina Faso (Afryka
Zachodnia), gdzie 40% mieszkańców nie ma
dostępu do czystej wody pitnej. Ludzie Ci żyją
w odizolowanych obszarach wiejskich i każdego
dnia spędzają godziny na chodzeniu po wodę dla
swoich rodzin. Codziennie przebyte kilometry
odbierają im szansę na jakikolwiek rozwój.
Cierpią na tym wszyscy. Dzieci zamiast do szkoły
chodzą po wodę, dorośli tracą czas zamiast
zarabiać pieniądze na utrzymanie rodziny.
Bardzo często woda przyniesiona do domu
jest zanieczyszczona i staje się przyczyną wielu
chorób, a nawet śmierci.

FUNDACJA

Skanując kod QR APLIKACJĄ
mobilną TWOJEGO
BANKU

WODA DLA
SĄSIADA Z AFRYKI
www.siegnijnieba.pl

ZBIORNIK
RETENCYJNY
W TIARÉ

Z kolei studnia głębinowa na zdjęciu poniżej,
to pomoc Darczyńców Fundacji Sięgnij NIEBA
dla przeszło 1000 mieszkańców wioski Diao
w Burkina Faso. Dzięki tej studni skróciliśmy
codzienny dystans chodzenia po wodę
o 5 kilometrów – licząc tylko w jedną stronę.
Jeśli cenisz dostęp do czystej wody pitnej
pomóż tym, którzy jej nie mają.

ZOBACZ FILM

Te wyschłe „jezioro”, to zbiornik retencyjny,
z którego wodę do picia czerpali mieszkańcy
wioski Tiaré w Burkina Faso, ok. 4000 osób.
Każdego dnia chodzono tu po wodę by wybrać
ją z dołów błotnych połączonych ze zbiornikiem.
Wybudowaliśmy dla nich studnię głębinową
z krystalicznie czystą wodą odmieniając los
tysięcy ludzi (zeskanuj kod i zobacz film).
W ciągu 5 lat wybudowaliśmy w Burkina Faso
kilkanaście studni głębinowych. Koszt jednej
studni to kwota 8700 euro (ok. 39 000 zł).
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