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Тренінг для тренерів і Діалог в Кенії – 1-10 листопада

Тренінг для тренерів відбувся у Кенії поблизу міста Няхуруру.Він проводився у
Католицькому центрі біля екватору на висоті 2362 метри над рівнем моря. У зустрічі взяли
участь представники з Кенії, Танзанії, Уганди, Демократичної Республіки Конго, Сомалі та
Південного Судану. На курсі розглядали питання, пов’язані з будуванням команди,
особистими обов’язками та примиренням (яке часто є основою для розвитку). Тренінг мав
на меті навчити делегатів ділитися знаннями з основ командо будування та мотивування.
Проводили заняття досвідчені тренери з України та Британії, які розвивали курс для
«Основ Свободи» (ОС), що спочатку був розроблений для людей з Східної Европи.

Курс у Кенії був наступним кроком після тренінгу у Руанді
(березень 2011) і був організований на прохання учасників,
що відвідували курс у Руанді. Співпраця команд Діалогу
фермерів та ОС має величезний потенціал і базується на
особистих стосунках, служінні та потребах людства. Курс дає
основні знання, необхідні для проведення і фасилітування
тренінгів, що мають на меті розширювати можливості
фермерів. Команда ОС випустила підручник на 100 сторінок

для кожного учасника, який він може використовувати як підказку під час проведення курсів
у власній країні.

Наступний день після завершення тренінгу був спеціально відведений для того, щоб люди
могли краще познайомитись, обмінятися ідеями і дізнатися більше про ОС та Діалог
фермерів. На цій зустрічі зібралися групи фермерів, друзі учасників та «Творці миру» -
організація, яка підтримує жінок у їхньому прагненні будувати мир у світі, починаючи з їх
власного життя і оточення. (ОС та «Творці миру» - програми, що пов’язані з «Ініціативами
до змін», так само як і Діалог Фермерів). ХаййіСсебалуДжаміл, координатор Африканського
Діалогу Фермерів, представила звіт про діяльність членів організації у країнах Африки.
(Подивитись - http://www.farmersdialogue.org/report-farmers-dialogueactivities-in-africa)

Пана Джозефа КіріміМатума (посадова особа окружного
управління сільського господарства Північного Ньяндаруа)
запросили виступити з промовою. Він сказав, що 72%
жителів Кенії – фермери, більшість – на невеликих
господарствах. Він наголосив, що необхідність виробляти
більше їжї – важливе завдання в умовах зростання населення
і періодичних засух. Він також нагороджував учасників
сертифікатами. Наприкінці зустрічі відбулася невеличка
церемонія з нагоди розробки конституції для нового
Міжнародного Діалогу Фермерів, яка буде зареєстрована в Швейцарії. На церемоніїбули
присутні більше 80 людей.

  Учасники

Пан Джозеф Кірімі Матума (той, що сидить)

Думай  глобально
– дій локально

Де фермери повертаються до свого
покликання годувати світ



Після курсу пан Матума і його команда влаштували дводенний
тур по фермах. До програми увійшов візит до Ньяльського
молоко збирального кооперативу, який обслуговує більш ніж
30000 фермерів і відіграє вирішальну
роль у піднятті економіки регіону. Його
робота почалася у 2000 році з 210 членів.
Голова кооперативу, пан
СамюельНгуреВаньйохі, розповів, що

проект запустили і реалізовували
фермери і управління було побудоване на чесності і довірі. Він з
гордістю ствердив «У нас немає корупції».

Група також відвідала три активно працюючі маленькі ферми.
Одна з ферм використовує кукурудзу для силосу. Зібрану
кукурудзу накривають пластиком та землею і можуть зберігати
до 10 років, використовуючи під час засухи. Команда також
побувала на складі для зерна, що був збудований за кошти
Міжнародного фонду розвитку сільського господарства. Його

використовують і утримують місцеві
фермери з допомогою місцевих
посадовців, таким чином фермери
можуть тримати на складі зерно для важких часів, таких як період
засухи. Склад працює добре і з часів його появи не було потреби
боротися з голодом. Дві ферми продемонстрували як утримання
«молочних» корів і інтенсивне виробництво овочів можуть
доповнювати одне одного.

Фермери, чоловіки і жінки, є основою виробництва їжі і ми бачили що відбувається, коли до
них прислухаються і враховують їх зауваження. Фермери часто відчувають, що вони мають
невдячну роботу – виробляти щось за ціну, меншу від собівартості. Це часто стає причиною
того, що вони покидають землю. Стає очевидним, що щира підтримка від усіх членів
суспільства є просто необхідною.

Джордж Камау, ДунканНдухіу і комнда Кенії чудово попрацювали над організацією цих
заходів. Завдяки їх мудрому керівництву, всі рахунки було сплачено, а ще й лишилось трохи

на підготовку до Міжнародного
Діалогу Фермерів в ДР Конго у
листопаді 2013.

Ми вже отримали звіт від однієї з
учасниць, яка використала набуті у
Кенії знання для проведення курсу на
фермі органічних продуктів. Ми
знаємо, що інші планують втілити в
життя у себе те, що вони бачили під
час візитів на ферми. Передбачається
проведення подібних заходів у
майбутньому.

Учасники курсу і відвудувачі урочистого дня

Місцеві фермери перед складом для зерна

Візит на одну з маленьких ферм

Завод зі збирання та охолодження молока

Пан Самюель Ргуре Ванйохі


