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HUMANITÁRIUS  LOGISZTIKA  

Az Afrikáért alapítvány adomány-csomagjainak  
eljuttatása a kongói demokratikus köztársaságba

France Mutombó1 

Hogyan lehet sikeresen adománycsomagokat eljuttatni Magya-
rországról Afrikába? Milyen logisztikai szervezés szükséges hozzá?  

A fenti kérdések feltételénél kételyek merülhetnek fel, nemcsak a két 
ország közötti távolság és az ismeretlenség; hanem az emberek felől ér-
kező, jogos bizalmatlanság miatt: vajon célba ér-e az adomány?  

És ha igen, hány százaléka jut a ténylegesen rászorulóknak? A 
2002-től tevékenykedő nemzetközi fejlesztési-humanitárius Afrikáért 
Alapítvány Magyarországon 3 főállású személyzettel és számos önkén-
tessel, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Etiópiában össze-
sen 56 főállású munkatárssal 3 iskolát, 2 árvaházat, 4 partner klinikát 
működtet folyamatosan és lát el eseti adományokkal. Az alapítvány ma-
gyarországi központjából több mint 2000 afrikai árvának és diáknak biz-
tosítja a mindennapi szükségletet; iskoláztatást. A munka sikerességét 
komoly logisztikai háttér biztosítja. A „logisztika” kifejezés szó szoros 
értelmében „áruk, termékek, személyek mozgásának biztosítása és kor-
dinalása, a beszerzéstől fogva, termelésen keresztül az értékesítésig, ill. 
fogyasztókhoz való eljutásig”. Az Alapítvány működése során számos 
adománycsomag Afrikába juttatásához átgondolt logisztikai folyama-
tokra volt szükség.  

A logisztika elsődleges célja, hogy a termékek, személyek hatéko-
nyabb mozgatásával az áruegységre jutó költségeket csökkentse. Kis és 
közép alapítványként évente 30 millió Ft pénzgazdálkodással ez nagyon 
fontos cél. Fontos még, hogy az adományok biztonságban és épségben 
érjenek célba; ténylegesen rászorultak számára. Ehhez az erős elhatáro-
zás, a kitartás és hit nélkülözhetetlen. A logisztika legfőbb feladatát álta-
lában a 9M-elv (vagy 9M-funkció) mentén szokás meghatározni.  

                                                      
1 France Mutombó, az Afrikáért Alapítvány ügyvezető elnöke. www.afrikaert.hu 
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Egy konkrét humanitárius adományszállítmány eljuttatása 
Kongóba: 

2004-ben született az ötlet, hogy szervezetünk ajándékcsomagjait 
ne konténerben, hanem egy, vagy több mikrobusz megvásárlása után az 
autóba belepakolva, először közúton, majd többszöri megállás (Németor-
szágban történő mikrobuszvásárlás) után Antwerpenból – Matadiba 
(Kongó) hajóval juttassa el. Mindezek mögött egy fiatal, lelkes csapat 
állt, ahol fontos volt a jó szervezési képesség, munkabírás, alkalmazko-
dóképesség, problémamegoldó és tárgyalókészség. Az információgyűjtés 
volt a projekt első feladata. Az afrikai ország elszigeteltsége miatt már ez 
is nehéznek bizonyult.  

Az információkat hiánytalanul kell feltérképezni, hiszen nem min-
degy, mit viszünk, hogyan szerezzük be az adományokat (hogyan értesít-
jük támogatóinkat arról, hogy lehetőség van csomagküldésre) hol, hogyan 
(csomagolás), mennyiért, és mennyi időn belül. A csomagolás is rendha-
gyó: konténer helyett a Németországban olcsón megvásárolt mikrobusz 
csomagolási eszközként is szerepel. Az adománypakolás után a kikötőnél 
a mikrobusz ajtóit le kell hegeszteni, és minden ablakot el kell sötétíteni, 
hogy ne lássák, mi van benne. Sajnos afrikai megérkezés után a kikötő-
ben lopás előfordulhat. Ezután következik a hajóztatás.  

Itt jelentős pénzspórolás történik, hiszen a hajótársaság ilyenkor csak 
a mikrobusz szállítási költségeit számlázza, így a benne lévő adomány-
csomagok szinte ingyen kerülnek Kongóba. Szükséges az adomány ér-
kezésekor való jelenlét is, így jobban elkerülhető a lopás. Az átadásnál is 
jobb, ha mi magunk vagy támogatóink is jelen vannak a szétosztásnál.    
A jelenlét igazolja a művelet sikerességét. A mikrobuszt megérkezésünk 
után, missziónk alatt használhatjuk, majd eladhatjuk.  

Az eladásból származó kisebb profitot újabb fejlesztési projektre 
fordíthatjuk. Tehát szinte minden megtérül, miközben az adomány ingye-
nesen és biztonságosan jutott a célba. Végezetül hadd válaszoljak a „Mi-
ért tesszük mindezt?” kérdésre: egyrészt mások iránt érzett szeretet és a 
globális felelősségvállalás motivál, másrészt, mert segíteni kiváltság.  
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Képek a missziós tevékenységről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


