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Sa isang nayon sa libis ng Bundok Kenya sa
Silangang Africa, may isang batang babaeng
nagtrabaho sa bukid kasama ng kanyang ina.
Wangari ang pangalan niya.

• • •

喺東⾮肯雅⼭嘅半⼭度，有條⼩村，村⼊⾯有個⼥仔同
佢媽咪⼀⿑喺農⽥度做嘢，呢個⼥仔叫做旺加⾥。
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Mahilig lumabas si Wangari. Sa gulayan ng kanyang
pamilya, hinughog niya ang lupa gamit ang
kanyang matsete. Nagpunla siya ng maliliit na buto
sa mainit na lupa.

• • •

旺加⾥好鍾意喺出便做嘢。喺佢屋企農⽥度，旺加⾥⽤
開⼭⼑劈開⼟地，喺溫暖嘅⼟壤度散播啲⼩種⼦。
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Ang paborito niyang panahon ay ang dapit-hapon.
Alam ni Wangari na oras na para umuwi kapag
masyado nang madilim para tingnan ang mga
halaman. Sinusundan niya ang makipot na daan sa
kabukiran at binabagtas ang ilog sa kanyang pag-
uwi.

• • •

佢每⽇最鍾意嘅時間就係⽇落時分。當天⿊咗，睇唔到
花花草草嘅時候，旺加⾥就知道佢應該返屋企喇。佢喺
穿過農⽥嘅⼩路徑度⾏⾏吓，有時仲要遇⽔過河添。
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Matalino si Wangari at sabik siyang pumasok sa
eskuwela. Ngunit nais ng ina at ama niya na
manatili siya sa bahay at tulungan sila. Noong siya
ay pitong taong gulang, hinikayat ng kuya niya ang
kanilang mga magulang na papasukin siya sa
eskuwela.

• • •

旺加⾥係⼀個好叻嘅細路⼥，佢急不及待噉想要去返
學，但係佢爹哋媽咪就希望佢留喺屋企度幫⼿做嘢。旺
加⾥七歲嗰陣時，佢⼤佬終於說服咗爹哋媽咪，俾旺加
⾥去返學。
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Mahilig siyang matuto! Dumami ng dumami ang
natutunan ni Wangari sa bawat librong binasa niya.
Sa sobrang husay niya sa kanyang pag-aaral,
inimbitahan siyang mag-aral sa Estados Unidos ng
Amerika. Nasiyahan si Wangari! Marami pa siyang
gustong malaman tungkol sa mundong
ginagalawan niya.

• • •

旺加⾥好鍾意學嘢㗎！佢讀咗好多書，仲學到好多知
識。佢嘅成績⾮常之好，好到有美國嘅⼤學寄錄取信
嚟，邀請佢去美國讀書。旺加⾥太開⼼喇，佢真係好想
去世界各地周圍⾒識吓。
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Maraming bagong natutunan si Wangari sa
pamantasan sa Amerika. Pinag-aralan niyang husto
ang mga halaman at kung paano sila lumaki. At
naalala niya kung paano siya lumaki: nakipaglaro
siya sa kanyang mga kuya sa ilalim ng mga puno ng
magagandang kagubatan sa Kenya.

• • •

喺美國⼤學嗰便，旺加⾥學到好多新嘢。佢研究植物同
佢哋嘅⽣⻑過程。佢諗起⾃⼰係點樣⻑⼤嘅：同班兄弟
喺美麗嘅肯雅森林度玩遊戲。
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Habang dumarami ang kaalaman niya, mas
napagtanto niya na mahal niya ang kanyang mga
kababayan sa Kenya. Gusto niyang maging masaya
sila at malaya. Habang dumarami ang kaalaman
niya, mas naalala niya ang kanyang Aprikanong
tahanan.

• • •

佢學得越多，就越熱愛肯雅⼈⺠。佢想幫助肯雅⼈⺠過
⾃由、快樂嘅⽣活。佢學得越多，就越掛住⾃⼰喺⾮洲
嘅家鄉。
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Nang matapos siya sa kanyang pag-aaral, bumalik
siya sa Kenya. Ngunit nagbago na ang kanyang
bayan. Dumukwang ang mga bukid sa kahabaan ng
lupa. Walang panggatong para sa pagluluto ang
mga kababaihan. Naghihirap ang mga tao at gutom
ang mga bata.

• • •

旺加⾥完成咗學業之後，佢就返咗去肯雅，但係佢嘅祖
國已經今⾮昔⽐啦。周圍都係新起嘅農場，婦⼥都搵唔
到柴嚟煮飯。⼈哋過住窮苦嘅⽇⼦，佢哋嘅細蚊仔⼜飢
腸轆轆。
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Alam ni Wangari kung ano ang dapat gawin.
Tinuruan niya ang mga kababaihang magtanim ng
puno mula sa mga binhi. Ibinenta ng mga
kababaihan ang mga puno at ginamit ang kanilang
pinagkakitaan para alagaan ang kanilang pamilya.
Natuwa ang mga kababaihan. Tinulungan sila ni
Wangari na maging malakas at maniwala sa sarili
nilang kapangyarihan.

• • •

旺加⾥知道⾃⼰要做乜嘢嘞。佢教咗啲婦⼥點樣⽤種⼦
種出⼤樹。啲婦⼥賣樹賺錢，補貼家⽤。啲婦⼥都好開
⼼。旺加⾥令到佢哋覺得⾃⼰變得堅強勇敢。
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Lumipas ang panahon at naging kagubatan ang
mga puno, at umagos nang muli ang mga ilog.
Lumaganap ang mensahe ni Wangari sa Aprika.
Ngayon, milyung-milyong mga puno ang tumutubo
salamat sa mga binhi ni Wangari.

• • •

時光⾶逝，⼩樹⻑成參天⼤樹，⼜匯聚成森林，河⽔穿
流⽽過。旺加⾥嘅辦法傳遍咗成個⾮洲。今⽇，因為旺
加⾥當初嘅種⼦，已經⻑出咗幾百萬棵⼤樹。
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Nagsumikap nang husto si Wangari. Napansin ito
ng mga tao sa buong mundo at binigyan siya ng
bantog na gantimpala. Ito ay ang Nobel Peace
Prize, at siya ang kauna-unahang babaeng Aprikana
na nakatanggap nito.

• • •

旺加⾥⼀直都好努⼒噉做嘢。全世界嘅⼈都注意到佢嘅
⼯作，仲頒咗個好出名嘅獎俾佢，叫做諾⾙爾和平獎。
佢亦都係⾮洲第⼀位獲得呢個殊榮嘅⼥性。
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Pumanaw si Wangari noong 2011, pero maaari
natin siyang alalahanin sa tuwing makakakita tayo
ng magandang puno.

• • •

旺加⾥喺2011年過⾝，但係每次我哋⾒到棵⼤樹嘅時
候，都會諗返起呢位傑出嘅⼥⼠。
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