
OBISKALA NAS JE GA. ANNAH CAROLINE ANNAM 
 

 
 

Pod okriljem Društva in Fundacije za boljši svet  je v začetku   junija Slovenijo 

obiskala Annah Caroline Annam.  Je ravnateljica OŠ Uhanga, humanitarna 

delavka, skrbnica mnogih sirot, neutrudna učiteljica in predavateljica iz ruralnega 

predela Kenije. Zahvaljujoč njenemu delu in prizadevnosti se izobražuje širša 

regija.  

Gospa Ann, kot jo kličejo prijatelji, je ob  svojem prvem obisku 

Evrope svojo navdihujočo zgodbo in izkušnje delila na predavanjih in tako pod 

okriljem Društva za boljši svet obiskala tudi našo šolo.  Pred nekaj leti so bili 

učenci posameznih oddelkov naše šole skupaj z razredničarkami botri otrokom 

Kenije in na ta način omogočili šolanje enajstim kenijskim otrokom. Med njimi 

so bili tudi otroci OŠ Uhanga, od koder prihaja ga. Ann. 

Annah Caroline Annam nas je obiskala v petek, 3. 6. 2016, in delila z nami svojo 

zgodbo v enournem predavanju. Je preprosta, srčna, pozitivno usmerjena gospa s 

čutom za umetnost.  Takoj je opazila likovne izdelke učencev, ki krasijo stene 

naših šolskih hodnikov, obraz pa ji je razsvetlil širok nasmeh, ko je na odru v 

večnamenskem prostoru zapel mladinski pevski zbor pod vodstvom naše 

učiteljice Liljane Krošl. Zgodilo se je namreč, da se je zbor šele opeval, ko je 

vstopila ga. Ann in glasba jo je takoj ponesla v drugo dimenzijo. Vsa se je predala 

poslušanju, ritmu in uvidevno smo jo prepustili uživanju in počakali do konca 

vaje, da smo izvedli še protokolarni del sprejema.  

V enournem predavanju se je ga. Ann dotaknila naših src, usmerila naše misli iz 

nam znanega okolja v nov, neznan svet, tako drugačen od našega. Učenci so z 



zanimanjem prisluhnili njenim zgodbam ob projiciranih fotografijah. Gospod 

Goran Škobalj, predsednik Društva za boljši svet, pa je poskrbel za zanimiv in 

duhovit prevod.  

Po predavanju smo ji namenili bučen aplavz, dvorana je bila polna pozitivne 

energije, začutila se je sprejetost, povezanost vseh nas in ponovna želja pomagati. 

Pomagati z malimi dejanji, ki prerastejo v  velika dela. Velikokrat zatisnemo oči, 

najdemo izgovor, da pač ne moremo nič storiti, da smo le droben delček v vesolju, 

in premajhni. Takrat naj nas vodi afriški pregovor, ki pravi: 

 »Če misliš da si premajhen, da bi kaj spremenil, poskusi preživeti noč s 

komarjem.« 
Če se je tudi vas dotaknila zgodba kenijskih otrok, najdete podrobne informacije o Društvu za 

boljši svet in njihovem delovanju na spletni povezavi:  www.forbetterworld.si  

V šolski avli  smo pripravili manjšo slikovno razstavo z naslovom Sladoled za 

otroke! To seveda ne pomeni, da bomo jedli sladoled, ravno nasprotno. Če se 

odpovemo kepici sladoleda, in nas to stori veliko, bomo skupaj zbrali sredstva za 

šolanje nekaj kenijskih otrok in prevzeli enoletno botrstvo. Z letnim 

prispevkom 66€ boter otroku omogoči nadaljevanje šolanja za eno šolsko leto, 

kar vključuje preverjanje znanja, plačilo prispevka za učitelje, uniformo, druge 

potrebščine in administrativne stroške vodenja projekta. Iskrena hvala vsem, ki 

boste pisali  to zgodbo z nami! 

 
 

Zapisala Ankica Pikula 
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