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.

Fócas ar Chlár Chúnamh Éireann sa Mhaláiv
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Comhad Tíre

Oirdheisceart na hAfraice
15.9 milliún
Kwacha
Lilongwe
Siséivis, Béarla agus teangacha eile
Tobac, Tae, Siúcra

SOIRN CHRÉ AGUS SPRIOCANNA
FORBARTHA NA MÍLAOISE

Is minic a thugtar “croí na hAfraice” ar an Maláiv.
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CUIR TIC IN AICE LE HAON SPRIOCAN NA EILE A SHÍLEANN
TÚ A GCUIDÍTEAR LEO DE BHARR CHLÁR NA SORN CRÉ.

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

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.

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

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
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Céachta
Cláir bhána idirghníomhacha
Leictreachas
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