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Africký zpravodaj 
 

 
 

 
 

Ekonomické okénko 

Příjmy  2011 

Sponzorství osob                 695 394 Kč 

Investice                                 339 691 Kč 

Evangelizace a misie               24 976 Kč 

Pobyt Katky (v roce 2011)     42 200 Kč 

Výjezd Michala                        42 140 Kč 

Celkem                                1 144 411 Kč 

 
Výdaje 2011 

Sponzorství osob                 541 454 Kč 

Investice                                 177 449 Kč 

Propagační akce v ČR             15 069 Kč 

Bankovní poplatky                    1 152 Kč 

Evangelizace a misie               24 976 Kč 

Pobyt Katky (v roce 2011)     32 930 Kč 

Výjezd Michala (vč. darů)      42 140 Kč 

Celkem                                   834 170 Kč 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je dán 

především předplácením sponzorství 

osob a významnými prosincovými 

sbírkami a dary, které jsme odeslali až 

v lednu. 

Ohlédnutí za rokem 2011 

Vážení přátelé dětí Afriky, dovolte, abych Vám z celého srdce poděkoval za vaši zásadní 

podporu našich projektů. Když jsme v březnu roku 2010 do Tanzanie jeli poprvé, vůbec 

jsme neměli představu o tom, co se z celého projektu vyklube. To, jak se projekt vyvinul, 

je nad všechny naše očekávání. Věříme, že v tom všem nás vedl Pán Bůh, a že to, co zde 

společně tvoříme, má reálný dopad na konkrétní lidské životy.  

Dovolte, že připomenu několik zásadních událostí z roku 2011. Už v prvních dnech roku 

2011 odjela do Tanzanie naše první dobrovolnice na svůj půlroční pobyt. Původně jsme 

chtěli poslat dvě děvčata přímo do naší školy v Dongobeshi, ale nakonec jsme pro 

mnoho nejistot z toho upustili a vyslali jednu zdravotní sestru, Kateřinu Sikorovou, do 

nemocnice v Haydom. Ta strávila téměř šest měsíců službou jak v nemocnici, tak i mimo 

ni, včetně pravidelných návštěv naší školy a sirotčince v Dongobeshi. 

Další významnou událostí roku byl dvoutýdenní pobyt pastoramMichala Kluse v Tanzanii 

v dubnu. Kromě návštěv Katky  a starých známých se hlavně zapojil do vyučování 

místních evangelistů po boku  skupiny Mashahidi vedené pastorem Zakem.  

Z akcí určitě stojí ještě za zmínění setkání nazvané Africké sny, kde proběhlo představení 

našich aktivit, a kde se především Katka sdílela se svými zkušenostmi z Tanzanie. Její 

postřehy můžete najít také na jejím blogu: (http://detiafriky.blogspot.com/) Kromě této 

akce můžeme také zmínit adventní koncert v evangelickém kostele v Třinci, který byl 

benefičním koncertem pro náš projekt. 

Nemůžeme nezmínit taky velmi atraktivní příležitost, kterou nám poskytla televize Noe 

k živé prezentaci našeho projektu v hodinovém diskuzním pořadu. Za tuto příležitost 

jsme opravdu velmi vděčni. 

A jaké konkrétní přínosy má naše společná služba v samotné Tanzanii? Když jsme tam 

byli poprvé, bylo v naší škole něco přes 20 dětí ve dvou malých třídách. Dnes je tam přes 

170 dětí. Vznikl také tzv. hostel, kde jsou ubytovány děti, které neměly zázemí. 

V hostelu je více než 90 dětí, z nichž většinu tvoří právě děti podporované naším 

projektem. Vaše podpora směřuje k celkem 93 studentům. Dále byly vybudovány a 

dokončeny 4 krásné třídy a hygienické toalety. To vše za významného přispění dárců 

z České Republiky a nově také ze Slovenska, protože se k nám připojili i přátelé z Košic.  

Co k tomu dodat? Prostě jen žasneme nad Boží dobrotou a nad tím, že si nás společně 

používá. Děkujeme, že jste v tom s námi.  
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Všem dárcům srdečně děkujeme! Jsme 
velice dotčeni vaší štědrostí. V současné 
době byla zpracována potvrzení o darech, 
která můžete použít ke snížení vašeho 
daňového základu. Potvrzení byste měli 
dostat v nejbližších dnech.  

http://detiafriky.blogspot.com/


 

 

  
   

 

  

 
 

  

 
 

 

 

V lednu jsme zaslali také finance na 

vznik slepičí farmy, která by měla živit 

komunitu pastora Zaka. Budeme 

sledovat, jak se daří realizace.  

V tomto čtvrtletí bychom také měli 

naplánovat naší další cestu. Předběžně ji 

plánujeme na podzim. Mnohé věci je 

ještě nutno doplánovat.  

Chceme dále propagovat náš projekt. 

Máme zatím pozvání na Slovensko do 

Košic, kde v neděli 12. 2. 2012 proběhne 

představení našich aktivit. 

 

V investiční oblasti jsme už v lednu 

zaslali peníze na některé investice 

v hostelu. Jde především o další fázi 

elektrifikace a o zakoupení nových 

postelí a matrací, aby do hostelu mohly 

být přijaty další děti. 

Nicméně zásadní investicí je výstavba 

dalších tříd, kterou je podmíněno 

fungování školy. Při vzniku se škola 

zavázala jistou rychlostí výstavby dalších 

tříd. Takže je nejvyšší čas začít. Náklady 

na jednu třídu jsou asi 190.000 Kč, ale je 

to závislé na kurzu. Peníze posíláme v US 

dolarech a ten stále stoupá.  

Biblické zamyšlení 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni 

k tomu, abychom konali dobré skutky, které 

nám Bůh připravil. (Efezským 2:10) 

Víme, že ne všichni naši podporovatelé jsou 

z řad křesťanů, přesto zde chceme vždy 

umísťovat kratičké biblické zamyšlení a 

věříme, že z něj bude mít každý nějaký 

užitek. 

Citovaný verš jsme si přečetli, když jsme 

končili náš druhý den při naší první cestě do 

Afriky. Hned jsme věděli, že to je text pro 

nás. Věděli jsme, že Pán Bůh má v Africe 

pro nás nějaký úkol. Tehdy jsme vůbec 

netušili, co to bude. A taky jsme netušili, 

kolik dalších lidí se k tomuto úkolu přidá. 

A tak si chceme stále znovu připomínat 

a chceme to připomínat i vám, že jsme 

Bohem stvořeni k nějakému úkolu. Kéž 

bychom v tom úkolu obstáli! 

Svět nespasíš, ale můžeš pomoci! 

Co nás čeká v tomto čtvrtletí? 

    Děti Afriky 
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    web: www.detiafriky.cz              variabilní symbol 860 - všeobecná podpora investic do misijních projektů  
            
  
 

Slavnostní otevření nové třídy 

Dne 3.ledna 2011 byla slavnostně otevřena nová budova se dvěma třídami křesťanské 
školy LEA v Dongobeshi. I na tuto třídu jsme přispěli. A díky příspěvkům z ČR byly 
v průběhu roku otevřeny ještě další dvě třídy a toalety.  
Naši přátelé usilovně pracují na dokončení webových stránek, kde byste již brzo měli najít 
aktuální fotografie ze života v Tanzanii. Prosíme ještě o trochu schovívavosti.  
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