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Populaţia

Cultura şi religia

Nigerienii se luptă cu sărăcia, cu foamea,
cu numeroase boli, cu lipsa de educație,
Nigerul fiind una dintre cele mai sărace
țări din lume. Starea generală de
sănătate este precară și facilitățile de
îngrijire a sănătății sunt neadecvate, mai
ales în zonele rurale. În fiecare an mor
sute de mii de oameni din cauza
malariei, meningitei, leprei, tuberculozei.
Deși educația este gratuită, doar o mică
parte a copiilor frecventează școala.

Cu toate că peisajul este în mare
parte deșertic, oferă totuși o
imagine plină de viață a culturii
numeroaselor triburi și clanuri cu
obiceiuri proprii. Nigerul este o țară
fascinantă prin piețele sale viu
colorate, festivaluri, peisaje și prin
diversitatea culturală. Cultura
nigeriană este influențată de islam,
dar tradițiile culturale pre-islamice
sunt încă puternice și omniprezente.
Cu cel puțin 4000 de ani în urmă în
Niger exista o civilizație foarte
dezvoltată. Islamul s-a înrădăcinat
printre liderii țării acum 1000 de ani,
dar a devenit religia oamenilor din
mediul rural abia în sec. al XIX-lea.

Relieful
Niger este cea mai mare țară din Africa
de Vest, fără ieşire la mare. Teritoriul țării
este 80% acoperit de deșerturile Sahara
și Sahel. Clima este călduroasă, uscată,
cu un sezon ploios de 3-4 luni.

Agenţia de Misiune Transculturală KAIROS
Acum este timpul potrivit pentru România!
Viziune
Tel: +40 744 754 457
kairosagency@gmail.com

www.agentiakairos.ro

Cât mai multe biserici evanghelice din România şi diaspora să răspundă
afirmativ chemării lui Dumnezeu de a duce, prin trimişii ei, mesajul Evangheliei
până la marginile pământului.

Acţiune

“Cu toţii suntem misionari...
Oriunde ne ducem, noi fie
îi apropiem pe oameni de
Hristos, fie îi îndepărtăm.”
Eric Liddell

l
l
l
l
l
l
l

Mobilizează bisericile locale pentru misiunea transculturală
Încurajează şi sprijină bisericile în trimiterea de misionari
Motivează şi pregăteşte misionari
Organizează conferinţe şi programe pe teme de misiune
Organizează călătorii misionare pe termen scurt şi lung
Oferă informaţii, consiliere şi sprijin celor interesaţi de misiunea transculturală
Publică literatură din domeniul misiunii
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Poziţionare: Africa de Vest
Suprafaţa: 1.267.000 km²
Capitala: Niamey
Limba oficială: franceza
Limbi naționale: hausa,tamasheq,
fulfulde,zarma,kanuri,gulmancema
Populaţia: ~16.469.000, rurală
80,2%, urbană 19,8% (2009)
Speranța de viață: bărbați 51 ani,
femei 53 ani (2008)
Rata alfabetizării: total 28,7%,
bărbaţi 42,9%, femei 15,1%
Religii: 97,14% musulmani,
2,43% animiști, 0,33% creștini,
0,1% evanghelici

Familia Beaton David,
Rebeca (Ioan) şi Aled

Familia Beaton Îl slujesc pe Domnul în
Niger, printre vorbitorii de limba hausa şi
fulfulde (poporul Fulani). David conduce
partea agricolă a proiectului “Semănarea
Seminţelor Schimbării în Sahel”, iar
Rebeca ajută învăţătorii de la o şcoală
creştină şi se îngrijeşte de fiul lor, Aled. Ei
au fost trimişi ca misionari de Biserica
Creştină după Evanghelie „Betania”
din Ploieştiori,
jud. Prahova, şi
lucrează în Niger
c u o rg a n i z a ţ i a
SIM, în parteneriat
cu Agenţia Kairos.

Poporul Hausa

Dacă doriți să contribuiți financiar
o puteți face în contul
Asociației Kairos specificând la
detalii de plată numele proiectului.
Banca BRD, Sucursala Suceava
RON: RO35BRDE340SV25437653400
EUR: RO31BRDE340SV25437733400

PROIECTE
“Semănarea Seminţelor Schimbării
în Sahel” (SSCS) caută să-L glorifice pe
Dumnezeu prin lucrarea de dezvoltare în
agricultură şi sănătate comunitară în regiunea
Maradi, zonă cunoscută pentru foamete,
creştere rapidă a populaţiei şi speranţă de
viaţă scăzută. În acest pământ arid, SSCS
încearcă să schimbe inimi, minţi şi obiceiuri,
fiind un far al speranţei nu numai pentru viaţa
aceasta, dar şi pentru cea viitoare.
Activităţile SSCS includ:
l 2 ferme de cercetare şi demonstraţie unde
se practică şi se predau tehnici agricole
îmbunătăţite; se oferă soluţii de durată ca
răspuns la nevoile fizice, dar şi se arată cum un
fermier poate să aplice credinţa, adevărurile şi
principiile biblice în viaţa de zi cu zi.
l un program de lecţii agricole şi de sănătate
în sate din jurul oraşului Maradi, bazat pe
nutriţie şi igienă, pe prevenţia bolilor comune,
pe instruirea moaşelor; lecţiile sunt însoţite de
povestiri biblice.
l lecţii într-o şcoală biblică locală.
David este director al proiectului agricol,
supervizând activităţile de la ferme, din sate,
cursurile de la fermă şi de la şcoala biblică.

este cel mai mare grup etnic din Niger. Cei mai
mulţi sunt fermieri, cultivatori de subzistenţă,
iar unii se ocupă şi cu comerţul. Satele sunt
aproape 100% islamice şi fatalismul e
predominant. Creştinii hausa se găsesc mai
mult în oraşe sau în apropierea lor, dar foarte
rar există evanghelişti în sate retrase, din
cauza condiţiilor precare şi dure de viaţă.
Există câteva şcoli biblice pentru vorbitorii de
hausa, unde sunt învăţaţi să citească, să scrie
şi cum să dea învăţătura biblică. E nevoie de
creştini chemaţi pentru a da învăţătură şi
capabili să înveţe.

din Maradi (AECM) este o școală primară care,
începând cu anul 2012, oferă educație din
perspectivă creștină. Construcția sălilor de
clasă a început anul acesta. Până acum copiii
au învățat în săli închiriate.Deoarece răspunsul
guvernului privind actele necesare funcționării
nu a fost primit nici după 2 ani, acestea trebuie
refăcute, ceea ce necesită o mare sumă de
bani. Rebeca dă o mână de ajutor educatoarei
şi învăţătorului, oferindu-le idei, materiale,
sfaturi pedagogice şi lecţii demonstrative.

Fulanii sunt un popor distinct, cu o

Evanghelizare prin povestiri biblice

societate închisă și predominant islamică.
Sunt consideraţi săraci şi “necivilizaţi” de către
alte grupuri etnice. Cei mai mulți sunt ciobani
semi-sedentari sau nomazi, având cirezi de
vaci. Printre ei sunt puţini creştini, unii învăţaţi
în şcoli biblice în hausa, alţii în fulfulde din
Benin. Aceştia s-au unit pentru a împărtăşi
Evanghelia propriului popor. Prin harul
Domnului şi cu ajutorul organizaţiei SIM, a
luat fiinţă şcoala biblică în limba fulfulde din
Dakoro, unde fulanii vin să fie învăţaţi din
Biblie şi alfabetizaţi, pentru ca să se întoarcă în
satele lor şi să fie gata să mărturisească.
Numărul creştinilor fulani este în creştere.

Rebeca îl însoţeşte pe David în satele de fulani
în care lucrează, ca să petreacă timp cu femeile
şi copiii, împărtăşindu-le Evanghelia prin
povestiri biblice.

Academia Evanghelică Cornerstone

Oportunităţi de implicare
Dacă vorbeşti franceza sau/şi engleza, ai ceva
experienţă în învăţământul primar sau
preşcolar şi doreşti o experienţă transculturală, Şcoala Creştină din Maradi este o
bună ocazie de a-ţi investi talentul.
Proiectul agricol SSCS primeşte stagiari:
agronomi, ingineri, mecanici, constructori,
contabili ori simpli muncitori, oricine doreşte
să investească din timpul şi calităţile lui.

