
Deireadh le Bochtaineacht agus le hOcras

Déanamh cinnte go dtéann gach páiste ar scoil

Déanamh cinnte go bhfaigheann mná agus cailíní na 
seansanna céanna is a fhaigheann fir agus buachaillí

Laghdú a dhéanamh ar líon na bpáistí beaga agus na  
naíonán a fhaigheann bás mar gheall ar bhochtaineacht

Sláinte máithreacha a fheabhsú agus páistí á dtabhairt 
ar an saol acu

Troid in aghaidh galair thógálacha

An timpeallacht a chosaint do na glúnta a thiocfaidh inár 
ndiaidh

Beidh tíortha ag obair as lámha a chéile, mar 
chomhpháirtithe, chun feabhas a chur ar an domhan

CUIR TIC IN AICE LE HAON SPRIOCANNA EILE A SHÍLEANN  
 TÚ A GCUIDÍTEAR LEO DE BHARR CHLÁR NA SORN CRÉ.
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Fócas ar Chlár Chúnamh Éireann sa Mhaláiv 
Maidir le soirn chré a 
úsáid in ionad seanbhealaí 
cócaireachta, is sampla é 
sin den chaoi ar féidir le 
bealaí nua chun rudaí a 
dhéanamh difríocht mhór a 
dhéanamh do shaol daoine 
bochta agus pobal bocht, 
agus an timpeallacht á 
cosaint ag tráth céanna.

SOIRN CHRÉ AGUS SPRIOCANNA 
FORBARTHA NA MÍLAOISE

Clubanna Sorn sna  
Sráidbhailte sa Mhaláiv
I roinnt sráidbhailte, tá daoine tagtha le chéile chun 
Clubanna Sorn a bhunú. Bíonn siad ag obair le chéile chun 
soirn chré a dhéanamh agus a dhíol. 

Tá níos mó agus níos 
mó de na clubanna sin á 
mbunú i sráidbhailte sa 
Mhaláiv.

Tá 34 ball sa chlub seo 
i Sráidbhaile M’ganji, 
29 bean agus cúigear 
fear. Bíonn cuid de 
bhaill an chlub ag plé 
le déantúsaíocht (ag 
déanamh sorn) agus 

bíonn cuid acu i mbun margaíochta. Agus sorn á dhéanamh, 
cuireann an déantóir marc ar leith ar imeall an tsoirn sa 
chaoi is gur féidir na soirn a rinne an té sin a aithint ó chinn 
a rinne baill eile. Bíonn an fhoireann margaíochta freagrach 
as na soirn a dhíol agus a sheachadadh. Tá áith tógtha ag 
an gclub seo, chun na soirn chré a théamh go dtí go 
mbeidh siad sách crua lena n-úsáid le haghaidh 
cócaireachta, agus tá stóras tógtha acu do na 
soirn.

Díolann an club 300 sorn gach mí. 
Úsáideann na baill an t-airgead a thuilleann 
siad chun grán buí a cheannach. Sin é an 
príomhbhia a itear sa Mhaláiv.

DUL CHUN CINN Ó THAOBH 
NA TEICNEOLAÍOCHTA
Nuair a athraíonn daoine sa Mhaláiv ó na seantinte trí 
chloch go sorn cré le haghaidh cócaireachta, bíonn siad ag 
baint leas as an dul chun cinn sa teicneolaíocht, nó ag úsáid 
teicneolaíochtaí nua chun nósanna maireachtála a chur chun 
cinn atá níos fearr, níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe.

FÉACH AR AN LIOSTA 
THÍOS. CÉ ACU DÍOBH SEO A 
LÉIRÍONN DUL CHUN CINN SA 
TEICNEOLAÍOCHT, DAR LEAT? 

Clóscríobháin

Rothair

Fóin phóca

Céachta

Cláir bhána idirghníomhacha

Leictreachas

Smaoinigh ar na buntáistí go léir a bhaineann le 
sorn cré a úsáid, agus ar na spriocanna de chuid 
Spriocanna Forbartha na Mílaoise a dtacaítear leo 
de bharr na soirn sin a bheith á n-úsáid.

Baineann tairbhe mhór le húsáid na sorn cré i 
gcás ban agus cailíní go háirithe. Cuidíonn sé sinn 
linn Sprioc 5 (de chuid Spriocanna Forbartha na 
Mílaoise) a bhaint amach, mar sin tá tic in aice 
leis an sprioc sin ar an liosta ar thaobh na láimhe 
deise

An áit a bhfuil an tír:  Oirdheisceart na hAfraice
Daonra:    15.9 milliún
Airgeadra:    Kwacha
Príomhchathair:   Lilongwe
Teangacha:    Siséivis, Béarla agus teangacha eile
Onnmhairí:    Tobac, Tae, Siúcra

AN MHALÁIV - Comhad Tíre

Is minic a thugtar “croí na hAfraice” ar an Maláiv.

GHEOBHAIMIS 
AMACH FAOI 
SHOIRN CHRÉ...
Sa Mhaláiv, úsáideann formhór na 

dteaghlach tuaithe tinte traidisiúnta, 

atá déanta as trí chloch, le haghaidh 

na cócaireachta. Is éard atá i 

gceist leis sin ná pota a leagan ar 

thrí chloch thart timpeall ar thine 

oscailte. Teastaíonn a lán adhmaid 

chun an cineál sin tine a choinneáil 

ar lasadh, agus mar sin ní mór 

foraoisí a leagan. Chun an fhadhb 

sin a réiteach, tá Cúnamh Éireann ag 

obair i gcomhpháirt le dhá eagraíocht 

neamhrialtasacha, Concern Universal 

(sa Ríocht Aontaithe) agus eagraíocht 

neamhrialtasach sa Mhaláiv, Clioma, 

chun eolas a scaipeadh faoin tairbhe 

a bhaineann le soirn chré le haghaidh 

cócaireachta sa Mhaláiv. 

Baineann go leor buntáistí le soirn 

chré: mar shampla, is fusa an tine a 

rialú i sorn cré, agus mar sin is lú an 

méid adhmaid a bhíonn ag teastáil, 

rud a fhágann nach gá an oiread crann 

a leagan. Bíonn daoine in ann na soirn 

a dhéanamh nó a cheannach mar gur 

féidir le muintir na háite féin iad a 

dhéanamh agus go gcosnaíonn siad 

níos lú ná €1 le déanamh.

Toisc na soirn sin a bheith á n-úsáid 

acu, bíonn muintir na tuaithe sa 

Mhaláiv in ann na hacmhainní 

nádúrtha a mbíonn siad ag brath 

orthu a chosaint. Mar sin, is fearr 

mar a éiríonn leo nuair a thagann 

deacrachtaí sa mhullach orthu, agus 

is fearr an saol a bhíonn acu féin 

agus ag an bpobal ina bhfuil cónaí 

orthu.

Ach sorn cré a úsáid le haghaidh cócaireachta, is féidir an timpeallacht a chosaint, cabhrú le daoine feabhas a chur ar a sláinte agus a gcuid oideachais agus slí bheatha a bheith acu siúd a dhéanann na soirn. 

CÉN FÁTH A MBAINTEAR ÚSÁID      AS SORN CRÉ I GCOMHAIR NA   CÓCAIREACHTA?

TINE CHÓCAIREACHTA 
DÉANTA AS TRÍ CHLOCH
Tagann a lán deataigh ó thinte cócaireachta trí chloch, rud is 

féidir a bheith ina chúis truaillithe. Nuair a bhíonn daoine ag 

maireachtáil in áit thruaillithe ar feadh i bhfad, is féidir lena 

súile éirí an-tinn, tinneas cinn a bheith orthu agus deacrachtaí 

anála a bheith acu.

Dóitear a lán adhmaid i dtinte cócaireachta trí chloch. Má 

leagtar an iomarca crann, is minic a scuabtar chun bealaigh 

an bharrithir in aimsir bhaistí, agus ní bhíonn cáilíocht na 

hithreach chomh maith is a bhí. Mar sin, is lú an méid barr a 

fhásann agus ní barra maithe a bhíonn iontu.

Is iondúil gurb iad na mná agus na cailíní a bhíonn sé de 

chúram orthu adhmad a bhailiú i gcomhair na tine. Tógann 

sé sin tamall fada, mar bíonn orthu siúl i bhfad ó bhaile chun 

teacht ar a ndóthain adhmaid. 

Is lú an méid deataigh a thagann ó shoirn chré, agus mar sin is ísle a bhíonn an 
leibhéal truaillithe sa chistin.
Dóitear níos lú adhmaid i soirn chré. Mar 
sin, ní leagann daoine an oiread crann 
le haghaidh cócaireachta, ní chuirtear 
isteach ar na hainmhithe a mbíonn cónaí orthu sna crainn nó thart timpeall orthu, bíonn an ithir níos fearr agus bíonn na barra níos fearr freisin.

Dóitear níos lú adhmaid i soirn chré. Fágann sé sin go mbíonn níos mó ama ag na mná agus na cailíní chun bheith ag obair, chun a scíth a ligean, chun dul ar scoil, nó chun tabhairt faoi rudaí eile ina bpobal.
Is féidir le daoine sorn cré a dhéanamh agus a dhíol agus airgead a dhéanamh chun a dteaghlaigh a chothú.

SORN CRÉ

POTA AG CÓCARÁIL 

 I SORN CRÉ
TINE THRAIDISIÚNTA CHÓCAIREACHTA DÉANTA  AS TRÍ CHLOCH


