Studenci za Afriko – letno poročilo za 2020
Dragi bratje in sestre, mir in dobro!
Družbena pobuda »Studenec za Afriko« (angl. Well4Africa) se je rodila kot poseben sad 3.
evropskega kongresa OFS in FRAMe, ki je bil leta 2018 v Litvi. Ker je bil moto tega kongresa
misel sv. Janeza: Kdor veruje vame, bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. (Jn 7,38), je
bil prvotni namen te pobude prinesti konkreten sad z zagotovitvijo pitne vode trem
skupnostim: v Ugandi, Zimbabveju in Malawiju. Po kongresu so mnoga narodna bratstva
izkazala konkretno podporo pobudi in predsedstvo CIOFS se je odločilo, da bo projekt
»Well4Africa« postal trajen projekt celotnega Frančiškovega svetnega reda, upravljanje pa so
zaupali Narodnemu svetu OFS v Litvi. Do sedaj je bilo s pomočjo pobude v celoti izpeljanih že
šest projektov, dva pa sta v teku. “Well4Africa” je že dokončal projekte v Namaneju in
Svetem Lovrencu v Malawiju, Kihani vodni projekt v Ugandi, vodni projekt Sibi v Gani, projekt
Shisong v Kamerunu in Studenec sv. Petra v Masenyane v Zimbabweju.
Po zaslugi skupnih naporov Frančiškove družine in vseh dobrotnikov je trenutno stanje
projekta »Well4Africa« naslednje: skupna vsota zbranega denarja od začetka pobude do 15.
decembra 2020 je 120.887,63 eurov. Porabljenega denarja je 87.884,63 eurov. Ostalo je še
33.003 eurov. Vse novice in poročila lahko najdete na spletni strani: well4africa.eu.
Poteka tudi izvedba drugega “Well4Africa” projekta v vasi Kongo v Gani, v okrožju Nabdam.
Vključuje vrtanje luknje in nastavitev električne črpalke, dveh velikih rezervoarjev vode in
cevnega sistema, da bo zagotovljen vir pitne vode za domačine in tisoče romarjev, ki
prihajajo k Marijini votlini in v Center duhovne obnove, ki ga vodijo kapucini. Za ta projekt je
bilo darovanih 5.092 eurov. Novembra smo prejeli vest, da je vrtanje končano in da je
pritekla velika količina dobre in čiste vode. Zdaj je potrebno opraviti še ostala dela in
zaključiti projekt.
Nov “Well4Africa” vodni projekt se bo kmalu začel v Mutemwa centru za gobavce, ki stoji v
Mashonalandi, v vzhodni provinci Zimbabweja. Center podpira Bradburnova spominska
družba, ki je bila ustanovljena v spomin na Johna Bradburna, brata OFS iz Velike Britanije, ki
je skrbel za gobavce in je bil ubit med osvobodilno vojno v Zmbabweju. Začel se je postopek
za njegovo beatifikacijo. Člani projekta »Well4Africa« so se odločili, da bodo v tem centru
zagotovili stalno oskrbo s čisto vodo.
“Well4Africa” je pravkar prejela nove prošnje tudi iz Kenije in Demokratične republike Kongo
in je pripravljena prisluhniti novim klicem iz angleško, francosko in portugalsko govorečih
afriških dežel. Cilj družbene pobude je poskrbeti za vodne vire tam, kjer so prisotni bratje in
sestre OFS z namenom, da bi pripeljali sestro vodo do žejnih ljudi in oskrbeli lokalno
prebivalstvo s čisto in svežo vodo, da ženam in otrokom ne bo treba več hoditi do oddaljenih
vodnjakov, ki so velikokrat tudi okuženi in usihajo, da bi se oskrbeli s to pomembno tekočino.
Posamezni narodni sveti so imenovali osebe za povezavo s projektom »Well4Africa«. Za
Slovenijo je to Doroteja Emeršič. Projekt je prijazno podprl tudi Dikasterij za služenje
celostnemu človeškemu razvoju, ki ga vodi kardinal, ki prihaja iz Gane. To je velik korak za

pobudo, ki odpira še intenzivnejše sodelovanje s krajevnimi cerkvenimi skupnostmi v celotni
Afriki. Bogu hvala!
Dragi bratje in sestre!
V Svetem pismu je studenec označen kot kraj, kjer najdemo več kot vodo.
Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sédel k studencu. Bilo je
okrog šeste ure. Tedaj je prišla neka žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: »Daj
mi piti!« .(Jn 4,6-7)
Studenec je kraj, kamor pride Jezus, da bi srečal človeka. On je tisti, ki nas prvi išče in nas
prosi za pijačo. Jezus nas išče in ga žeja po nas! Bog hlepi po tem, da bi nas žejalo po njem. O,
da bi nas z vsem srcem žejalo po Jezusu in da bi mu dali pijačo naših molitv in konkretnih
dobrih del.
Z bratskimi pozdravi!
Virginija Mickute OFS Litva, narodna predsednica in mednarodna svetovalka
P. s.: Tudi slovenski OFS se je po svojih zmožnostih že odzval s konkretnim denarnim
prispevkom, ki ste ga zbrali vi, bratje in sestre, s svojimi darovi. Zdaj, ko vidimo, kako lepo
napreduje ta projekt, bomo imeli še večje veselje sodelovati. Prispevek lahko izročite
blagajniku, ki ga bo posredoval odgovornim.

