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Εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν τη δύναμη
στο χέρι τους και το 2021 - 2022!
Χάρη σε εσάς, τους εκπαιδευτικούς
αλλά και τους μαθητές σας, μέχρι
σήμερα έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων σε κοινότητες που μας έχουν
ανάγκη!

Από το 2016 μέχρι σήμερα έχουμε
καταφέρει να ολοκληρώσουμε σημαντικά έργα όπως σχολικές αίθουσες,
κέντρα ανάπτυξης παιδιών και ενηλίκων, αλλά και έργα ύδρευσης!
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Για τον φετινό στόχο σάς καλούμε
και πάλι να γίνετε μια αλυσίδα αλληλεγγύης που θα ενώσει τους μαθητές της Ελλάδας και της Κύπρου για
έναν καλό σκοπό! Εκπαιδευτικοί και
μαθητές έχουν και φέτος τη δύναμη
στο χέρι τους και μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση ενός έργου
ύδρευσης στην κοινότητα Γκιτέσι
της Ρουάντας. Τη φετινή χρονιά θα
προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τους 2.000 κατοίκους της
κοινότητας να έχουν πρόσβαση σε
καθαρό, πόσιμο, τρεχούμενο νερό!

Ενώνοντας έτσι τις δυνάμεις μας,
εκπαιδευτικοί και μαθητές, ώστε να
προσπαθήσουμε να φτάσει η φωνή
αλληλεγγύης σε περισσότερους
ανθρώπους στη Ρουάντα και να
αλλάξουμε την καθημερινότητά τους
για πάντα, με μια μόνιμη λύση.
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Πώς μπορώ να συμμετέχω
στην ενέργεια;

©ActionAid/ActionAid

Οφέλη Ενέργειας
Ενημερώστε την τάξη σας και πάρτε
μέρος στην δράση «Η δύναμη είναι
στο χέρι σου», αφιερώνοντας μια
διδακτική ώρα για να ταξιδέψετε
με τη «δύναμη» του μυαλού, της
ψυχής και της προσφοράς στη
Ρουάντα. Μέσα από το Quiz και
τα Fun Facts της Ρουάντας θα
γνωρίσετε μαζί με τους μαθητές με
διαδραστικό τρόπο περισσότερα για
τη χώρα και παράλληλα θα μάθετε
για τις ανάγκες, καθώς και για τον
τρόπο ζωής των ανθρώπων εκεί.
Παράλληλα, θα κινητοποιήσετε τους
μαθητές σας και θα τους δώσετε
τη δυνατότητα να βοηθήσουν
έμπρακτα στην καταπολέμηση της
φτώχειας, ώστε όλοι οι κάτοικοι
της κοινότητας να έχουν πρόσβαση
σε καθαρό, πόσιμο και τρεχούμενο
νερό. Η ενέργειά μας «Η δύναμη
είναι στο χέρι σου» δίνει στα παιδιά
την ευκαιρία να ενισχύσουν την
προσπάθειά μας και να μάθουν για
τον κόσμο, δίνοντας έμφαση στις
έννοιες της αλληλεγγύης και της
αγάπης.

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας και
με τη συλλογική βοήθεια όλων μας,
κάθε μαθητής με την προσφορά 2€
συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου
μας για φέτος.
Ακόμα, το αναμνηστικό βραχιολάκι
της ενέργειας που θα λάβει από εμάς,
θα του θυμίζει κάθε μέρα ότι είναι
μέρος μίας μεγάλης προσπάθειας.
Μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι
μαζί και να φτιάξουμε έναν κόσμο
πιο δίκαιο!
Φέτος η ενέργεια «Η δύναμη είναι στο
χέρι σου» συνδέεται με 5 από τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω
ενός έργου ύδρευσης:
Στόχος 1: Μηδενική φτώχεια
Στόχος 3: Ποιοτική εκπαίδευση
Στόχος 5: Ισότητα των φύλων
Στόχος 6: Καθαρό νερό και αποχέτευση
Στόχος 11: Βιώσιμες πόλεις και
κοινότητες
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Η πρότασή μας για τους
εκπαιδευτικούς:
Σας καλούμε, λοιπόν, να αφιερώσετε
μια διδακτική ώρα μέσα στη σχολική
χρονιά, να βγείτε νοερά για λίγο από
την Ελλάδα και να μεταφερθείτε στη
μακρινή Ρουάντα.
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Bήμα 1ο: Ξεκινήστε την ώρα με το
Quiz που θα βρείτε στο τέλος του
φυλλαδίου. Χωρίστε τους μαθητές
σας σε ομάδες και δώστε 1 λεπτό για
κάθε ερώτηση, για να συζητήσουν
τις απαντήσεις και να επιλέξουν
μία. Αφού ολοκληρωθεί ο πρώτος
κύκλος, αποκαλύψτε τη σωστή
απάντηση και συζητήστε με τους
μαθητές σας όλες τις απαντήσεις
βάσει των πληροφοριών που θα
βρείτε στο τέλος του φυλλαδίου.

Βήμα 2ο: Συζητήστε με τα παιδιά
τα Fun Facts της χώρας που θα
βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στο
υλικό μας, μαθαίνοντάς τους με
ποιες χώρες συνορεύει η Ρουάντα,
τα ζώα της περιοχής, τις συνήθειες
των ανθρώπων και τις ανάγκες
τους. Ενημερώστε τα παιδιά για τις
μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν
στις κοινότητες σε επίπεδο
εκπαίδευσης, καθαρού νερού και
αποχέτευσης, για τις ανισότητες
των φύλων και γενικότερα για τις μη
δίκαιες συνθήκες που επικρατούν.
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Βήμα 3ο: Τώρα έφτασε η κατάλληλη
στιγμή για να κάνετε κάτι όλοι μαζί, να
συμβάλλετε στην υλοποίηση του έργου ύδρευσης στο μακρινό Γκιτέσι της
Ρουάντας! Ενημερώστε τους μαθητές
για τη δράση «Η δύναμη είναι στο χέρι
σου» και για την πρόκληση να συμβάλλουμε στην υλοποίηση ενός έργου
με μαθητές από την Ελλάδα και την
Κύπρο, όπου όποιος μαθητής επιθυμεί,
με μία συμβολική δωρεά 2€ μπορεί να
συμμετέχει στην προσπάθεια και να
λάβει το βραχιολάκι της ενέργειας ως
ευχαριστήριο σύμβολο για την πολύτιμη βοήθειά του.

Βήμα 4ο: Για το κλείσιμο της δράσης
μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές σας να γράψουν ένα μήνυμα
στα αγγλικά (εάν πρόκειται για μεγαλύτερες τάξεις) ή να σχεδιάσουν
μια ζωγραφιά (για τους μικρότερους
φίλους μας) με θέμα «Καθαρό νερό
για όλους» και να τους προτρέψετε
να επικοινωνήσουν το μήνυμα και
ό,τι έμαθαν με τους γονείς και τους
φίλους τους.
Εμείς θα περιμένουμε τις ζωγραφιές
ή/και τα μηνύματά σας, καθ’ όλη την
φετινή σχολική χρονιά, για να τα
παραδώσουμε στους ανθρώπους της
κοινότητας Γκιτέσι κάνοντας τους
γνωστό ποιοι τους βοήθησαν στην
υλοποίηση αυτού του σημαντικού
έργου.
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Το βραχιολάκι «Η δύναμη
είναι στο χέρι σου»
2021-2022
Το βραχιολάκι είναι εμπνευσμένο
από αφρικανικά μοτίβα και
αποχρώσεις που αντικρίζουμε κάθε
φορά που επισκεπτόμαστε ένα
μικρό και απομακρυσμένο χωριό
στη Ρουάντα, αλλά και τη σημαία της
χώρας.

Το βραχιολάκι, σχεδιάστηκε για να
σας θυμίζει πως η δύναμη είναι
στο χέρι του καθενός μας και πως,
αν ενωθούμε όλοι μαζί, μπορούμε
να κάνουμε πολλά και κυρίως έναν
κόσμο πιο δίκαιο!

©Jean Bizimana/ActionAid

Ελάτε να μεταφέρουμε για μια ακόμη φορά το πιο δυνατό μήνυμα
αλληλεγγύης και να κάνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων στο
Γκιτέσι πιο εύκολη!
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Λίγα λόγια για τη Ρουάντα
Η Δημοκρατία της Ρουάντας,
όπως ονομάζεται επίσημα η χώρα,
βρίσκεται στην Ανατολική Κεντρική
Αφρική με πρωτεύουσα το Κιγκάλι.
Οι γείτονές της είναι η Ουγκάντα, η
Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας,
το Μπουρούντι και η Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό.
Ξεκινώντας από το ευρύ περιβάλλον
της Ρουάντας λοιπόν, το κυριότερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
κάτοικοι είναι η έλλειψη εύκολης
πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό.
Παρά την οικονομική ανάπτυξη
των τελευταίων ετών, η Ρουάντα
παραμένει μία από τις φτωχότερες
χώρες του κόσμου και τα ζητήματα
περιορισμένης πρόσβασης σε
καθαρό νερό, από τις κοινότητες,
εξακολουθούν να αποτελούν
πρόκληση. Τα τελευταία στατιστικά
στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 57%
του πληθυσμού της Ρουάντας έχουν
πρόσβαση σε αυτό και σε απόσταση
τουλάχιστον 30 λεπτών από το
σπίτι τους, κατά μέσο όρο. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα οι γυναίκες και τα
κορίτσια να αφιερώνουν αρκετές
ώρες της ημέρας για να μεταφέρουν
νερό στο σπίτι.

Οι αρνητικές επιπτώσεις της
έλλειψης νερού στους κατοίκους δεν
περιορίζονται μόνο σε θέματα υγείας,
αλλά έχουν σημαντικές επιπτώσεις
σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο.

Επιπλέον στοιχεία
για τη Ρουάντα

30%

Σχεδόν το
των ενηλίκων δεν γνωρίζουν γραφή κι
ανάγνωση.

40%
των παιδιών κάτω των 5 ετών
υποσιτίζονται.

35%
των παιδιών αναγκάζονται να
δουλέψουν σε εργασίες που εμποδίζουν
την ανάπτυξή τους.

Η έλλειψη παροχών στις βασικές
αυτές ανάγκες βάζουν κάθε χρόνο
χιλιάδες ανθρώπους σε κίνδυνο.
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Η κοινότητα Γκιτέσι
στη Ρουάντα
Το Γκιτέσι είναι μια κοινότητα που
βρίσκεται στην περιοχή Karongi, της
Ρουάντας, στην οποία βρίσκονται
άλλες 12 κοινότητες συνολικά. Στην
κοινότητα αυτή, το 2012 σύμφωνα με
την τελευταία απογραφή πληθυσμού
της Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ρουάντας, ο πληθυσμός ανερχόταν
στους 24.859 ανθρώπους.
Το Γκιτέσι της δυτικής επαρχίας
Karongi, καλύπτει σε έκταση
65 τετραγωνικά χιλιόμετρα και
η πλειονότητα του πληθυσμού
βασίζεται στη γεωργία. Σε αυτό το
πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη την
κλιματική αλλαγή και το ασταθές
τροπικό κλίμα της περιοχής, οι
εποχιακές βροχές έχουν αρχίσει να
γίνονται όλο και πιο αναξιόπιστες
με αποτέλεσμα τις πολύ χαμηλές
αποδόσεις των σπαρτών όπου είναι
και η βασική πηγή εισοδήματος για
τους κατοίκους και την κοινότητα.

Κατ’ επέκταση του παραπάνω, οι
γυναίκες αναγκάζονται να περνούν
έως και έξι ώρες κάθε μέρα για τη
συλλογή νερού, τόσο για οικιακούς
όσο και για αρδευτικούς λόγους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ActionAid
Ελλάδας σε συνεργασία με το τοπικό
γραφείο μας στη Ρουάντα, επιθυμεί
να υποστηρίξει την κοινότητα
του Γκιτέσι για τη δημιουργία
και αποκατάσταση της ύδρευσης
καλύπτοντας μια απόσταση 5
χιλιομέτρων, συμβάλλοντας έτσι στη
μείωση της μη αμειβόμενης εργασίας
για τις γυναίκες και τα παιδιά.
Η καθολική πρόσβαση σε ασφαλές
νερό και υπηρεσίες υγιεινής είναι
προτεραιότητες για την περιοχή.
Το έργο μας συνδέεται άμεσα με
τη βελτιωμένη διατροφή, την καλή
υγεία, την ισότητα των φύλων, την
οικονομική ανάπτυξη, τη διαχείριση
του περιβάλλοντος, τη μείωση
της μη αμειβόμενης εργασίας, την
προστασία από την πανδημία, αλλά
και ασθένειες που σχετίζονται με την
έλλειψη καθαρού νερού.
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Περιγραφή έργου:
Αύξηση πρόσβασης σε καθαρό
νερό στην Κοινότητα Γκιτέσι
Το έργο υδροδότησης θα συμβάλλει:

Στην αποκατάσταση των σωλήνων
ύδρευσης της κοινότητας σε
απόσταση 5 χιλιομέτρων
Αποκλεισμός των γυναικών από την
ιατρική περίθαλψη
Στη μείωση των ασθενειών που
σχετίζονται με το νερό
Στη μείωση του χρόνου που
ξοδεύουν τα παιδιά και οι γυναίκες
για την αναζήτηση και μεταφορά
νερού

Στη δυνατότητα συστηματικής
παρακολούθησης των μαθημάτων
από τα παιδιά
Στην εξέλιξη και επαγγελματική
εδραίωση των γυναικών και στην
παύση της απλήρωτης εργασίας
τους
Στην ενδυνάμωση 100 μελών
της κοινότητας με γνώσεις και
δεξιότητες σχετικά με κανόνες
υγιεινής, τις οποίες θα μεταδώσουν
και στα υπόλοιπα μέλη της
κοινότητας
Στην κατάρτιση διαχείρισης και
συντήρησης του έργου με διεξαγωγή
εκπαιδευτικής ημερίδας σε επιτροπή
με 5 τοπικούς αρχηγούς
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Στην άμεση ανάγκη για τη βελτίωση
της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο
νερό στην κοινότητα και σε 2.000
ανθρώπους
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Η ActionAid στη Ρουάντα
Η ActionAid ξεκίνησε να δουλεύει στη Ρουάντα το 1997. Το ελληνικό γραφείο
ξεκίνησε να στηρίζει τις δράσεις της ActionAid Ρουάντας το 2009, μέσω του
προγράμματος Αναδοχής Παιδιού. Τα τελευταία χρόνια, εστιάζει το έργο της
στην ενίσχυση και βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με στόχο την
εξασφάλιση επαρκούς τροφής για όλους, στη βελτίωση της εκπαίδευσης και
τη δημιουργία ίσων ευκαιριών ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, και στη
στήριξη και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Σε ποιους τομείς εστιάζουμε
τη δράση μας:
Πρόσβαση στην εκπαίδευση
Πρόσβαση σε υγειονομική
περίθαλψη
Πρόσβαση σε επαρκή τροφή
Ενδυνάμωση των γυναικών
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Πιο συγκεκριμένα, η ActionAid
Ελλάδας στηρίζει δύο κοινότητες στη
Ρουάντα, μέσα από το Πρόγραμμα
Αναδοχής, την Γκιτέσι και τη Μούκο.
Τα προγράμματά μας συνοψίζονται
στα εξής:

Εκπαίδευση:
Δημιουργία Κέντρων Προσχολικής
Αγωγής (τα λεγόμενα Early Child
Development) όπου έχουν τη
δυνατότητα να φοιτήσουν μαθητές
ηλικίας 4-6 ετών. Τα κέντρα αυτά
συμβάλλουν σημαντικά στην
ανάπτυξη των παιδιών, καθώς
φεύγουν από τα χωράφια όπου
τα παίρνουν οι μητέρες τους, και
βρίσκονται σε ένα παιδαγωγικό
περιβάλλον, όπου έχουν τη
δυνατότητα πέρα από τη μάθηση
και την ψυχαγωγία, να λάβουν
και θρεπτικά γεύματα, μέσα από
τα σχολικά συσσίτια (γεύμα που
πολλά παιδιά στερούνται στα σπίτια
τους). Επιπλέον, οι γυναίκες με την
ύπαρξη αυτών των σχολείων έχουν
την ευκαιρία να εργαστούν και να
αποκτήσουν δικό τους εισόδημα.

Τουαλέτες και ασφαλείς χώροι για
κορίτσια. Ένας βασικός λόγος που τα
κορίτσια σε συντριπτική πλειοψηφία
εγκαταλείπουν το σχολείο είναι
το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
τουαλέτες και χώροι όπου μπορούν
να αλλάζουν, με αποτέλεσμα
τις ημέρες τις περιόδου τους να
μένουν σπίτι επειδή ντρέπονται.
Με τις αλλεπάλληλες απουσίες
απομακρύνονται από τη μάθηση και
τελικά εγκαταλείπουν το σχολείο.
Διανομή βιβλίων και σχολικών
ειδών. Πολλά παιδιά δεν έχουν τη
δυνατότητα να εφοδιαστούν τα
απαραίτητα για να παρακολουθήσουν
το σχολείο και αυτό έχει επίπτωση
στις σχολικές τους επιδόσεις και
στην ολοκλήρωση της φοίτησης.
Χώροι διαμονής δασκάλων. Ένα
βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη
εκπαιδευτικού προσωπικού.
Πολλοί δάσκαλοι που διορίζονται
σε δυσπρόσιτες περιοχές
εγκαταλείπουν τις θέσεις τους
μετά από λίγο καιρό γιατί δεν έχουν
πού να μείνουν, αφού οι κατοικίες
που τους παραχωρούνται δεν είναι
βιώσιμες.
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Δικαιώματα γυναικών:
Ομάδες Γυναικών. Παρόλο που η
νομοθεσία στη Ρουάντα ποινικοποιεί
τη βία κατά των γυναικών, τα
περιστατικά συνεχίζουν να είναι
αυξημένα, με τις ίδιες τις γυναίκες
να δικαιολογούν συχνά τη βία
εναντίον τους. Δημιουργούμε
Ομάδες Γυναικών, μέσα από τις
οποίες ενημερώνονται για τα
δικαιώματά τους, για τη νομοθεσία
και στηρίζουν η μία την άλλη στις
δυσκολίες.

Παρακολουθούν εκπαιδεύσεις,
ενισχύονται με εργαλεία και
σπόρους, μαθαίνουν πώς να
στήνουν τις δικές τους επιχειρήσεις,
αποκτούν δικτύωση με την αγορά.
Επίσης, δημιουργούν ταμεία
αποταμίευσης και πίστωσης, ώστε
να μπορεί όποια χρειάζεται να
λαμβάνει οικονομική ενίσχυση
για να ξεκινάει τη δική της
δραστηριότητα.

Συνεταιρισμοί γυναικών.
Βασικό βήμα ώστε οι γυναίκες να
διεκδικούν τα δικαιώματά τους
είναι να είναι ανεξάρτητες. Μέσα
από τους συνεταιρισμούς γυναικών
ενισχύονται ώστε να εξασφαλίζουν
δικό τους εισόδημα.
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Βιώσιμη Γεωργία:
Αγροτικοί συνεταιρισμοί.
Η γεωργία αποτελεί βασική ασχολία
των κατοίκων της Ρουάντας, ωστόσο
οι γνώσεις τους, σε συνδυασμό
με την κλιματική αλλαγή δεν τους
βοηθούν ώστε να καλλιεργούν
αποδοτικά και να εξασφαλίζουν
την τροφή της οικογένειάς τους.
Μέσα από τους συνεταιρισμούς,
εκπαιδεύουμε τους αγρότες για
τις βιώσιμες μεθόδους γεωργίας,
με σεβασμό στο περιβάλλον, τους
προμηθεύουμε με ανθεκτικούς
σπόρους, τους μαθαίνουμε να
φτιάχνουν φυσικά λιπάσματα και
τους ενισχύουμε με εργαλεία,
μηχανές άλεσης και ζώα. Επιπλέον,
πραγματοποιούμε και έργα ύδρευσης
και παρέχουμε δεξαμενές συλλογής
νερού.

Συνεταιρισμοί πίστωσης. Μέσα
από αυτούς οι αγρότες μπορούν
να δανείζονται χρήματα, για να
αντεπεξέρχονται σε έκτακτες
ανάγκες τους ή επενδύσεις που
θέλουν να κάνουν.
Εναλλακτικές μορφές εισοδήματος.
Επειδή η αποκλειστική ενασχόληση
με τη γεωργία ενέχει τον κίνδυνο
να μείνουν χωρίς καθόλου
εισόδημα οι αγρότες, τους
εκπαιδεύουμε και σε άλλες μορφές
εξασφάλισης εισοδήματος, όπως η
καλαθοπλεχτική.
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Ταξίδια Αλληλεγγύης:
Μέσα από τα ταξίδια αλληλεγγύης,
δίνουμε τη δυνατότητα σε
υποστηρικτές να ενισχύσουν
περαιτέρω το έργο μας στη
χώρα. Στη Ρουάντα έχουμε
πραγματοποιήσει δύο ταξίδια
αλληλεγγύης, το 2012 και το 2018,
μέσα από τα οποία οι εθελοντές
συνέβαλαν ώστε να χτιστούν
σχολικές αίθουσες, τουαλέτες και
ασφαλείς χώροι για κορίτσια στο
σχολείο της περιοχής Muvungu.
Επιπλέον, μετά από τα ταξίδια
οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν
και συγκέντρωσαν χρήματα που
ενίσχυσαν έναν συνεταιρισμό
γυναικών με 18 ραπτομηχανές και
έναν άλλο με αγελάδες.
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Κουίζ:
Τι γνωρίζετε
για τη Ρουάντα;
Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες. Σε κάθε
ερώτηση δώστε ένα λεπτό στις ομάδες
για να συζητήσουν τις επιλογές απάντησης και να αποφασίσουν ποια είναι
η σωστή. Στο τέλος κάθε ερώτησης και
αφού πει κάθε ομάδα ποια απάντηση
θεωρεί σωστή, συζητήστε τις απαντήσεις δίνοντας περισσότερες πληροφορίες στα παιδιά (για παράδειγμα,
μετά την ερώτηση 1 και 2 μπορείτε να
δείξετε τη σημαία της Ρουάντας κλπ.)

1. Τι χρώματα έχει η
σημαία της Ρουάντας;
Α. Κόκκινο, μπλε, λευκό
Β. Γαλάζιο, κίτρινο, πράσινο
Γ. Πράσινο, μαύρο, κόκκινο

3. Με ποιες χώρες
συνορεύει η Ρουάντα;
Α. Κένυα – Σομαλία – Αιθιοπία
Β. Ζάμπια – Ζιμπάμπουε – Μοζαμβίκη
Γ. Ουγκάντα – Τανζανία –
Μπουρούντι – Κονγκό

4. Ποιο αντικείμενο έχει
καταργήσει τελείως η
Ρουάντα;
Α. Την πλαστική σακούλα
Β. Το πλαστικό μπουκάλι
Γ. Το πλαστικό καλαμάκι

2. Ποιο είναι το σύμβολο
στη σημαία της Ρουάντας;

5. Τι παράγει η Ρουάντα σε
μεγάλη ποσότητα;

Α. Ένα φεγγάρι
Β. Ένα αστέρι
Γ. Ένας ήλιος

Α. Ξηρούς καρπούς
Β. Μπανάνες
Γ. Καφέ και Τσάι
Σωστές απαντήσεις: 1. Β, 2. Γ, 3. Γ, 4. Α, 5. Γ
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Επιπλέον Fun Facts για να
γνωρίσετε καλύτερα τη
Ρουάντα
Μετά το κουίζ και τις σωστές απαντήσεις
μπορείτε να μιλήσετε επιπλέον για τη
Ρουάντα, να εστιάσετε σε κάποιες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τη χώρα και να
προβείτε σε εποικοδομητική συζήτηση.
Η Ρουάντα είναι ένας από τους
μεγαλύτερους παραγωγούς καφέ και
τσάι.
Η Ρουάντα είναι ένας παράδεισος
από σπάνια πουλιά.
Στη Ρουάντα έχουν ορίσει μια
μέρα χωρίς αυτοκίνητα για να
προωθήσουν την άσκηση και τον
υγιεινό τρόπο ζωής.
Το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα
είναι αφιερωμένο σε κοινωνική
εργασία (κόβουν τα χορτάρια
στους δρόμους, μαζεύουν τα
σκουπίδια κλπ.). Υποχρεωτικά όλοι
συμμετέχουν σε αυτό, ακόμα και ο
Πρόεδρος της χώρας.

Στην Ρουάντα δεν επιτρέπονται
καθόλου οι πλαστικές σακούλες.
Στην Ρουάντα υπάρχουν οι
περισσότεροι ορεινοί γορίλες.
Το κοινοβούλιο της Ρουάντας έχει
το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών
στον κόσμο (64%).
Η Ρουάντα είναι η μικρότερη χώρα
στην Ανατολική Αφρική.
Η Ρουάντα θεωρείται μια από τις
πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο,
καθώς έχει πολύ χαμηλό δείκτη
εγκληματικότητας.
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