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STE SE KDAJ SPRAŠEVALI, KAKO BI KO-
RISTNO PREŽIVELI DALJŠE POČITNICE, 
KAKO OSMISLILI SVOJ PROSTI ČAS, PA 
NISTE VEDELI, KAM SE OBRNITI? VAS JE 
ZAMIKAL ČAR AFRIKE, PA NISTE IMELI 
POJMA, KAKO BI K NJEJ PRISTOPILI? 
EDEN OD MOŽNIH ODGOVOROV JE 
VSEKAKOR EDIRISA, AFRIŠKO OKNO 
V SVET IN SLOVENSKA POSTOJANKA V 
VZHODNI AFRIKI.  

EDIRISA je vsekakor nenavadna nev-
ladna organizacija, ki jo je skupaj s 
prijateljem somišljenikom pred skoraj 
petimi leti ustanovil v Ugandi živeči 
Slovenec, Miha Logar. Ne skrbi za 
izbruhe lakote v Nigru ali v Etiopiji z 
dovajanjem hrane in pomoči, njen 
domet je bolj lokalen, njen namen bolj 
daljnosežen, lahko bi rekli trajnosten. 
Na svoj način skuša doseči to, kar so 
vedeli že stari Kitajci, a se v silni želji 
delati dobro pogosto pozablja: ne dati 
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ljudem ribe in jih za kratek čas nasititi, 
ampak jih naučiti loviti ribe. Če sem bolj 
natančna, je poslanstvo Edirise pred-
vsem informirati in spodbujati Afričane 
k večji samozavesti ter svetu pokazati 
bolj realno in optimistično sliko o Afriki. 
Eden od glavnih projektov »Srce Ed-
irise« temelji na sodelovanju z lokalno 
osnovno šolo ob jezeru Bunyonyi, ki leži 
na jugozahodu Ugande, in ima na-
men z različnimi aktivnostmi izboljšati 
izobraževalne pogoje lokalnega 
kmečkega prebivalstva. 

ZAKLAD ČRNE CELINE
Koliko sploh poznamo države, kot je 
Uganda, razen tega, da je tam nekje 
daleč v Afriki, da njeno ime spominja 
na Ruando in grozovite pokole, ki so 
se tam zgodili v preteklem desetletju? 
Slika, ki jo imamo Evropejci o Afriki, je 
vsekakor  izkrivljena. Podobe, ki nam 
jih ponujajo mediji, so v glavnem stra-

hovite: lakota, suša, vojne, revščina, 
izstradani, jokajoči otroci, nedolžni 
obrazki prekriti z nadležnimi muhami. 
Zato smo še toliko bolj presenečeni, ko 
se znajdemo v prekrasni zeleni deželi 
na vzhodu Afrike, domovini zadnjih 
gorskih goril, čudovitih mogočnih bitij, 
s skoraj človeškim pogledom, kjer na 
vsakem koraku srečujemo nasmejane 
obraze. Uganda je vsekakor še zelo 
dobro skrivan zaklad sredi črne celine, 
ki je Churchill ni zaman imenoval »biser 
Afrike«. Država je precej varna, njene 
lepote pa se lahko kosajo s tistimi iz 
turistično bolj prepoznavne sosede 
Kenije. Meni osebno je Uganda bolj 
prirasla k srcu, tudi iz objektivnih razl-
ogov, ker je bolj zelena, manj turistično 
oblegana, na manjši razdalji pa lahko 
doživite več različnih pustolovščin (od 
klasičnega fotosafarija z žirafami, sloni, 
levi, nilskimi konji, krokodili ..., do sleden-
ja gorilam, šimpanzom in drugim opi-
cam, raftinga na divjem Nilu, kopanja 
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prostovoljstvo z razliko

v kristalno čistih jezerih, plezanja na vulkane 
in ostale večtisočake, ogleda tradicionalnih 
običajev afriških plemen ipd.), pravi biser pa 
so vsekakor njeni prijazni prebivalci. Dežela 
je pravi raj za aktivnosti željne, ob številnih 
naravnih čudesih pa si tudi bolj lenobni lahko 
najdejo svoj skriti kotiček in uživajo v lahkot-
nosti upočasnjenega afriškega časa.

DELAVNICE NA JEZERU
BUNYONYI
In kje je sedaj moja vloga, se boste vprašali. 
Načinov, kako se vključiti, je več; če ste si za-
dali, da bi radi v živo spoznali nove kulture in 
ljudi, doživeli pristen stik z naravo in prijaznimi 
domačini, vsekakor priporočam obisk »Srca 
Edirise«, postojanke na jezeru Bunyonyi. 
Ljudje s pedagoško žilico bodo dobrodošli 
učitelji v posebnih delavnicah, ki jih na šoli 
Bufuka organizira Edirisa, lahko boste učili 
otroke plavanja v enem od najlepših jezer, 
kar ste jih videli doslej, zelo dobrodošle pa 
so tudi druge spretnosti od kmetijstva, le-
sarstva, pisarskih oz. novinarskih spretnosti, 

celo poznavanje najnovejših tehnologij ter oblikovanja spletnih strani in 
računalniških igric, vsak vaš talent lahko pride prav. Letošnjo pomlad so ob 
jezeru ustanovili vrtec, kjer sva se v vzgojiteljskih spretnostih preizkusila tudi z 
mojim fantom. Neskončno naju je navduševala mlada učiteljica Doreen, ki 
je s skromnimi učnimi rekviziti (predvsem tablo in kredo) animirala številno 
četico bosonogih malčkov.

PRISTNA AFRIŠKA IZKUŠNJA
Seveda biti prostovoljec ne pomeni uživati na brezplačnih počitnicah, saj 
delovanje organizacije temelji predvsem na vestnem delu posameznikov. 
Prostovoljci si hrano plačujejo sami, življenje ob jezeru pa bolj spominja na 
taborniško kampiranje, kot na luksuzni safari lodge … V »Srcu« namreč ni ne 
elektrike, ne tekoče vode (prostovoljci sicer spijo na pogradih v lični pisani 
hiški, kar je vsekakor večje udobje kot na taborjenju). Za tiste željne pristne 
afriške izkušnje je to nedvomno prava izbira. Če o svoji vzdržljivosti še niste 
prepričani, se lahko odločite za program »Learn from Africa«, učimo se 
od Afrike, ki ga bodo začeli izvajati v letošnjem septembru, in omogoča 
edinstveno dvotedensko izkušnjo z bivanjem pri domačinih v pravih, na 
novo zgrajenih, tradicionalnih afriških kočah. Srce in jezero Bunyonyi pa 
lahko obiščete tudi kot turisti ali popotniki, saj se lahko nastanite v enem od 
okoliških kampov ali celo skoraj luksuznih bungalovov (lodgeov) in uživate 
ob spokojnem jezeru v družbi neštetih pisanih ptic in nagajivih vider, s kanuji 
drevaki odveslate do najbližjih otokov, se sprehodite po okoliških hribih in 
se poučite o bogati tradiciji lokalnega plemena pigmejcev Batwa. 

PROSTOVOLJEC NA DALJAVO
Za tiste, ki iz različnih razlogov ne morete doživeti afriške izkušnje v živo, 
pa obstajajo tudi drugi načini sodelovanja. Lahko postanete Edirisin 
prostovoljec na daljavo. Imate morda v mislih kakšen nor etno dizajn za 
spominke, ki bi jih izdelovali v Afriki in v »pošteni trgovini« prodajali po celem 
svetu ter s tem omogočili lažje preživetje številnim afriškim družinam? Ste 
strokovnjaki za kmetijstvo ali gozdarstvo in bi lahko brezplačno svetovali 
lokalnim kmetom, ki svoje številne družine v  glavnem preživljajo z ročno 
obdelavo majhne zaplate zemlje, ste študenti medicine ali zdravniki in bi 
radi ljudem svetovali o nevarnosti okužbe s HIV-om in drugimi nalezljivimi 
boleznimi, imate morda novinarsko žilico in lahko o Afriki in Edirisi napišete 
kak članek? Že da o tem govorite s svojimi prijatelji, lahko pripomore, da 
se ideja Edirise širi. Če ste v stiski s časom in se raje kot talentu in idejam 
odpoveste kakšnemu tolarju, pa lahko projekt tudi denarno podprete 
preko posebnega programa imenovanega Nasmehi, preko katerega 
lahko sponzorirate šolarje in aktivnosti »Srca Edirise«.

Več o Ugandi, aktivnostih Edirise in možnostih za sodelovanje si lahko 
preberete na spletni strani www.edirisa.org.




