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Africký zpravodaj

Ohlédnutí za čtvrtým čtvrtletím 2012
Nejvýznamnější akcí posledního čtvrtletí byla bezesporu akce Africké sny. Jsme vděční všem,
kteří nás přišli podpořit a ještě více těm, kteří někoho pozvali a napomohli tak tomu, že se
zpráva o našem projektu šíří i dále. Setkání se konalo 25. listopadu odpoledne. Sál Sborového
centra Hutník byl slušně zaplněný. Smutnou realitou byl fakt, že se setkání neúčastnil pastor
Zakayo Malekwa. Přes všechno úsilí se nepodařilo včas zajistit víza, a proto nemohl přijet.
Chceme touto cestou poděkovat také přátelům z Košic, kteří vyvinuli značné úsilí, aby v této
věci pomohli. Na slovenskou ambasádu to totiž mají naši přátelé v Tanzanii mnohem blíž než
na tu českou. Avšak ani to se včas nestihlo. Přestože jsme tedy neměli hosta z Tanzanie, věřím,
že setkání bylo povzbuzením a také projevem vděčnosti za štědrost podporovatelů a také za
Boží dobrotu. Jako velmi úspěšná se projevila aukce. Ano, trochu se nám díky ní akce protáhla,
ale bylo to humorné a zároveň úspěšné. Vydražily se předměty za 835.000 Tanzanských
šilinků, tedy za 11.880 Kč. Navíc
jsme prodali téměř všechny
africké předměty, které jsme
dovezli a taky mnoho DVD filmů.
Chceme také poděkovat za sbírku,
která vynesla 12.229 Kč. Získané
prostředky jsme v prosinci zaslali
na operace očí Jonathana a Raheli
Martin a na další investice do tříd.
Yonathan
a
Raheli
mají
degenerativní vrozenou vadu
zraku, a aby o zrak nepřišli, byla
operace nutná. I tak není zcela
jisté, jak vše dopadne.
Ještě
jednou děkujeme všem, kdo přišli
a i svou účastí projekt podpořili.

Ekonomické okénko
Příjmy za rok 2012
Sponzorství osob
Dary na výjezd 2012
Dary na dlouh. výjezdy
Dary a sbírky
Celkem

1 237 068 Kč

810 011 Kč

Investice škola a hostel

186 816 Kč

Investice škola a hostel*

32 279 Kč

Komunita pastora Zaka

33 184 Kč

Zdravotní péče dětí

3 313 Kč

Stavba kostela v Dodoma

3 044 Kč

Stavba fary v Hareabi

41 029 Kč

Potraviny

14 729 Kč

Evangelisté jednorázově
Výjezd do Tanzanie

Významně nám v této době pomáhá také Slezská diakonie, která vyhlásila sbírku cílenou na náš
projekt. Slezská diakonie pro nás sbírá prostředky na zakoupení oken a lavic pro právě
dokončované třídy (č. 5 a 6). Tato sbírka pokračuje do konce ledna.

Propagace

Nakonec přinášíme dobrou zprávu ze Slovenska. Přátelé na Slovensku zahájili podporu školy
Yedidiass v Maretadu. Zároveň spustili nový web: www.detiafriky.sk.

12 000 Kč
348 606 Kč

Sponzorství osob

Bankovní poplatky

V investiční oblasti jsme v minulém čtvrtletí podpořili především dofinancování zastřešení tříd.
Podpořili jsme také drobné potřeby sborů v Hereabi a v Dodoma. Z důvodu zvýšených cen
potravin jsme odeslali také podporu na nákup kukuřice a to jak pro školu, tak pro komunitu
pastora Zaka.

42 121 Kč

Výdaje za rok 2012

Kromě této akce jsme v prosinci měli možnost propagace našeho projektu v evangelických
sborech v Horní Suché a v Třanovicích.

Jsme vděčni, že se zvýšila také podpora jednotlivců. Za minulé čtvrtletí přibylo
9 podporovaných osob. Celkem jsme v prosinci odeslali podporu pro 112 osob. Děkujeme tedy
novým podporovatelům i těm, kdo nás doporučili.

834 341 Kč

Poštovné
Celkem

8 062 Kč
39 394 Kč
680 Kč
410 Kč
12 777 Kč
1 185 728 Kč

* Tyto investice byly realizovány
z přebytků financí ze sponzorství osob
v prvním pololetí 2012

Všem dárcům srdečně děkujeme!

Co nás čeká v tomto čtvrtletí?
V tomto čtvrtletí už proběhla jedna

V investiční oblasti bude zahájen proces

prezentace projektu a to na základní

stavby domu pro ředitele školy. Už máme

škole v Dolních Domaslavicích. V této

k tomuto účelu vybrány nějaké finanční

chvíli nemáme žádná další pozvání.

prostředky, ale samozřejmě zdaleka ne

Proběhne uzavření a vyhodnocení sbírky
Slezské diakonie na nákup lavic a oken
do dvou nových tříd naší školy. Třídy už
jsou stavebně připraveny a hned po
odeslání financí dojde k osazení oken
a dveří a k dokončení omítek.

všechny, které potřebujeme. Bude postaven
nový dům a to mimo areál školy. Stávající
dům bude posléze zbourán a na jeho místě
vyrostou nové třídy školního komplexu.
Pravděpodobně se mohou objevit i další
drobné investice.

Svět nespasíš, ale můžeš pomoci!
Biblické zamyšlení
Žalm 10:14 Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš
a vše vezmeš do svých rukou. Bezbranný se
spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc.
Při čtení mnohých žalmů mne opakovaně
oslovuje důraz na to, že Bůh se postará o slabé.
Doba, ve které tyto žalmy vznikly, se samozřejmě
lišila od té dnešní, ale i tehdy byli bezbranní
a sirotci. Bůh neslibuje, že nebudou. To slibuje až
v nebi. Nicméně, mnozí autoři žalmů vyjadřují
důvěru, že se Bůh o ně postará. A mnozí
dosvědčují, že se Bůh stará. Jak to Bůh dělá? Ano,
známe několik zázraků, kdy bychom mohli říci, že
jim jídlo doslova padalo z nebe. Ale to byly
výjimky. Většinou se staral jinak. Poslal nějakého
člověka či skupinu lidí, aby pomohli.
Nevím, zda i dnes posílá Bůh jídlo z nebe
zázračným způsobem. Určitě by mohl, ale
nemyslím si, že to běžně dělá. Běžně k tomu
využívá člověka. Skrze lidi tak pomáhá lidem.
I skrze mnohé z vás pomáhá sirotkům
a bezbranným.
Nicméně tato služba lidí se netýká jen fyzického
zabezpečení. Bůh si nás chce použít, abychom
i tady u nás byli schopni jeden druhému sloužit
slovem naděje, povzbuzení či třeba přátelskou
pomocí tam, kde je to třeba.
A tak když uvidíme potřebu, udělejme víc, než že
se pomodlíme o Boží intervenci. Přemýšlejme,
zda si pro ni nechce Bůh použít právě nás.

Děti Afriky
Revoluční 609
739 61 Třinec
tel.: 773 258 720, 608 744 764
email: detiafriky@seznam.cz
web: www.detiafriky.cz

DVD produkty Děti Afriky
rázdninová vzpomínka na
Pokud jste ještě neměli tu čest, představujeme Vám nové DVD produkty Dětí Afriky.
Afriku
Autorem je studio Creative Art, jinými
slovy Maroš Simon, účastník naší
poslední cesty. S jeho pomocí byly
připraveny následující dva produkty.

MASHAHIDI
Jde o studiovou audio nahrávku
skupiny Mashahidi (Svědkové). Jsou to
mladí lidé, kteří jsou podporováni skrze
projekt Děti Afriky, a kteří žijí v komunitě
pastora Zaka. Set obsahuje jak audio CD s 11
písněmi, tak DVD se svědectvími členů a se
2 videoklipy. Jen se musíme omluvit, že DVD
nelze v některých přehrávačích přehrát.
(V počítači funguje vždy.) Cena 250 Kč.

DĚTI AFRIKY 2012
Jde o asi čtyřicetiminutový film
z letošní návštěvy Tanzanie, který
se zaměřuje především na popis
života ve škole LEA, kterou podporujeme skrze projekt Děti Afriky.
Cena 150 Kč.
Objednávky na detiafriky@seznam.cz
nebo nebo na tel. 608 617 147.
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