
ESCOLA PRIMÁRIA KABIRIA

Pelas crianças



O INÍCIO
A Escola Primária Kabiria foi

fundada em 2013 por
refugiados congoleses na
comunidade de mesmo

nome localizada em Nairóbi
(Quênia), com o objetivo de
proporcionar educação para

seus filhos, também
refugiados.



Infelizmente a situação dos
refugiados no Quênia é

difícil. Muitos deles
deixaram uma vida estável

devido a guerra.
Economistas, professores,
veterinários, advogados,

jornalistas não encontram
oportunidades aqui pelo fato
de serem refugiados. Então
acabam trabalhando com o

que surge, recebendo pouco.



A ESCOLA 

A escola, feita de chapas de
zinco, é pequena e conta com

seis espaços usados como
salas de aula. As salas não
contavam com mesas e

cadeiras apropriadas, fazendo
com que muitas crianças

sentassem no chão. Elas não
tinham caderno, lápis,

canetas, muito menos livros.
Não contavam com cozinha

para fazer o almoço das
crianças. Por isso elas traziam
um potinho com almoço de
casa. Algumas dividiam com
colegas que não tem o que

comer e a maioria comia com
a mão por falta de colher. O
salário das professoras estava

atrasado, fazendo com que
pensassem em desistir do

trabalho. 



Sonho que se sonha junto
é realidade

RAUL SEIXAS

Leia mais sobre como o projeto surgiu clicando aqui

http://dotamanhodoquevejo.com/2015/10/08/sonho-que-se-sonha-junto/


A partir de uma
experiência de

voluntariado na
comunidade, uma
brasileira sentiu a

necessidade de ajudar a
escola que contava com

90 alunos entre 3 a 8
anos.

Após um financiamento
coletivo, conseguiu-se

reestruturar a escola que
agora conta com uma
cozinha que oferece

almoço diariamente para
as crianças, carteiras

apropriadas e materiais
escolares para os

pequenos. Além disso, as
professoras tiveram seus

salários pagos e
ganharam livros

didáticos, mesas e
armários.



O PROJETO
Atualmente, a escola atende 120 crianças de 3 a 12 anos,
conta com sete professoras e duas cozinheiras. Um dos

fundadores, Jacob, é responsável por coordenar a escola e
está em constante comunicação com a fundadora do

projeto, Munike.
No momento, o projeto está em processo de registro como

ONG para que se torne oficial no Brasil.
As despesas mensais da escola são:  almoço diário (R$ 15,00
por criança/mês); salários das sete professoras (R$ 400,00

por professora/mês) e duas cozinheiras (R$ 120,00 por
cozinheira/mês); aluguel do lugar (R$ 570,00 mês).

Os pais pagam uma mensalidade de R$ 5,00 a R$ 10,00 por
mês, de acordo com suas finanças. Algumas crianças são

órfãs, fazendo com que o projeto cubra esta parte.



A  E Q U I P E
Simbi

Clique nos nomes para ver suas

histórias

Munike Jacob

http://dotamanhodoquevejo.com/2015/12/01/meu-ultimo-dia/
http://dotamanhodoquevejo.com/2015/10/28/simbi/
http://dotamanhodoquevejo.com/2015/09/21/teatro-de-natal/


Jacob, Simbi e Maja, fundadores da escola, são costureiros da marca L'Afrikana,
onde tiveram aulas de modelagem e costura com Munike. Foi assim que a

conexão surgiu e, com ela, muito amor envolvido.
Munike é professora, co-fundadora de uma escola livre chamada Proa, e viajante

nas horas vagas.



C O M O  C O L A B O R A R

DOAÇÕES
MATERIAIS,

BRINQUEDOS,
ROUPAS E
OUTROS

Pode-se enviar pelo
correio diretamente

para o Quênia: 
Kabiria Baptist

Church
P.O. Box:

14446,00800
Nairobi, Kenya 

    Ou entrar em
contato com a gente.

DOAÇÕES

No momento as
 doações podem ser

feitas para a conta do
BB:

Ag: 3226-3
Cc: 12482-6

CPF: 072.592.179-01
Munike Zanette Avila

Assim que a ONG for
registrada,

terá conta própria.



VOLUNTARIADO 
Se você quer conhecer as crianças de pertinho, seja para
uma visita ou para trabalhar como professor voluntário,

basta entrar em contato com a gente! Te daremos todas as
instruções e suporte necessário.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Todo mês enviamos por email aos colaboradores a planilha

de despesas da escola juntamente com o documento
comprovante de envio, pra que fique tudo esclarecido. 



PLANOS FUTUROS

Além de registrar como ONG, estamos montando
um site onde será possível doar mensalmente o
valor que desejar. Todo mês o doador receberá

uma recompensa vinda diretamente da escola ou
de alguma marca parceira do projeto. Se você tem

interesse em participar como parceiro, basta
entrar em contato.



Pelas Crianças
Pois todas tem direito a educação



CONTATO

escolakabiria@gmail.com

www.facebook.com/escolakabiria

http://www.facebook.com/escolakabiria


OBRIGADO


