
 

 

 

 

 

 

            Sr Bibiane Bokamba z ludnością tubylczą (Pigmejami).    
 
W lipcu 2022, na szlaku południowym ekipa medyczna ASLAV spotkała się  z rdzenną ludnością 
(Pigmejami). Ci ostatni uciekli ze swojej wioski Mangouma–Bailly, która została częściowo zalana. Są 
więc uchodźcami, którzy nie są przystosowani do swojego środowiska. Zespół medyczny zetknął się z 
rzeczywistością, która pod względem ubóstwa przerasta wyobraźnię. Najwyraźniej ci ludzie nigdy nie 
mieli kontaktu z mobilnymi zespołami zdrowotnymi. Ich potrzeby są ogromne, żyją w absolutnej nędzy! 
Według siostry Bibiane, jest tam około 3000 osób! Są ignorowani i opuszczeni przez wszystkich. To, co 
uderzyło siostrę i cały zespół, to ich smutek. Ich siedlisko stanowią maleńkie trawiaste chatki pokryte 
gałęziami palmowymi. Ale w roślinności tego terenu nie ma dużych szerokich liści palmowych, więc 
pokrycie chatki nie jest szczelne. W jednej chatce jest wiele osób (czasem 8 – 10 osób na chatę!). 
Podłoga jest wykonana z ziemi i dlatego, gdy pada deszcz, błotnista. Ich ubranie wykonane jest ze 
szmat. Nie ma już tradycyjnego ubioru z rafii loincloth...  
[Tkanie loincloth jest głęboko zakorzenione w tradycji wielu ludów – jest to dzieło zręcznych tkaczy. Technika 
pochodzi od pigmejów z Afryki Środkowej – przyp. tłumacza].  
 

Odżywianie ich  jest chaotyczne, zależne od tego, co mogą znaleźć. Trochę ryb wyłowionych 
ręcznie z pobliskich strumieni, rzadko jakieś mięso z polowań, bo na tym zalewowym terenie 
nie ma zwierzyny. Na tym trawiastym terenie jest bardzo mało lasu, więc niewiele mogą zebrać 
z runa leśnego.  Ich potrzeby żywnościowe są ogromne. Wiele osób jest w zaawansowanym 
stanie niedożywienia, zwłaszcza dzieci.                       
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                                      Chaty zbudowane przez powodzian z plemienia Pigmejów.                                                                    

   

       

                

                                                    Dostawa plandek do przykrycia szałasów.           
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W kolejnych miesiacach ekipa medyczna  ASLAV była już przygotowana na spotkania z 
uchodźcami. Poza rutynowymi badaniami i szczepieniami dla mieszkańców wiosek , zespół  
rozdawał uchodzcom pakiety żywnościowe (w tym mleko terapeutyczne dla dzieci),  proste 
sprzęty domowe  (w tym sprzęt wędkarski), ryż, fasolę, klapki i buty gumowe,  ubrania oraz 
plandeki do przykrycia szałasów.          
 
                                         
 

 

 

                                                                                                                    

 

                            

                                                                                                                                                                                                                                        


