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Africký zpravodaj

Ohlédnutí za čtvrtým čtvrtletím 2013
Toto ohlédnutí nemůžeme začít jinak, než vzpomínáním na návštěvu pastora Zaka. Splnil se
nám sen, na jehož realizaci jsme pracovali několik let. A teď se tedy můžeme ohlédnout zpátky
a těšit se z toho, čím vším nás pastor Zak povzbudil. Hlavní akcí, na kterou jsme ho zvali, bylo
naše výroční setkání Africké sny. Je pravdou, že tady jsme se se Zakem teprve sehrávali
a mnozí čekali, že od něho uslyší mnohem více, ale i tak jsme od mnohých slyšeli vděčné
reakce za to, že tady je. Kromě samotného Zaka nás navštívili i manželé Yri z Norska, kteří nás
do Tanzanie poprvé přivedli a kteří stále hrají velmi významnou roli v naší spolupráci
s Tanzanií. Zak přiletěl do Evropy 11. října a týden zůstal na východním Slovensku, především u
našich přátel v Košicích, kteří se rovněž do projektu Děti Afriky zapojili. Už tam měl velmi
bohatý program. Potom se vlakem úspěšně přesunul do Třince, i když, jak říkal, celou dobu
trnul, aby nezaspal a nepřejel Třinec. Ve vytištěném řádu si pečlivě značil každou stanici,
kterou projel. Ale nezaspal a my
jsme ho přivítali v Třinci. Kromě
služby na Afrických snech sloužil
ještě na čtyřech základních
školách, kázal a sdílel svědectví
v šesti sborech. Dále sloužil na akci
Česko proti chudobě v Třinci, na
Konferenci rodin v Rožnově pod
Radhoštěm, na několika setkáních
dorostů a mládeží a také na
setkání pro osoby zápasící se
závislostmi. Setkal se také se
starostkou města Třince. Celý den
strávil také návštěvou Slezské
diakonie. Kromě toho navštívil
mnoho rodin a přátel. Ukázali jsme mu také zajímavosti regionu, jako například město Těšín
nebo Javorový. A právě jízda lanovkou na Javorový se stala nejstrašidelnější událostí, kterou u
nás zažil. Údajně to bylo srovnatelné se setkáním se lvem nebo s pobytem v sovětském vězení.
Zak byl za návštěvu velmi vděčný a my za něj také. Jsme vděčni, že zvládnul velice náročný
program, který jsme pro něj přichystali. Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací jeho pobytu
a také děkujeme sborům a dobrovolníkům, kteří jeho cestu podpořili finančně. Veškeré náklady
se pohodlně pokryly a ještě zbyl dostatek prostředků, abychom podpořili mnohé Zakovy
projekty. Děkujeme!
Na zbytek už nezbývá mnoho místa. Velkou zprávou je to, že projekt dobrovolnictví v Tanzanii
byl schválen a připravuje se realizace (více na druhé straně). Dále jen letmo informujeme, že
počet podporovaných osob v minulém čtvrtletí stoupl ze 126 na 137. Vybrali jsme prostředky
na stavbu stěn domu ředitele a tato stavba se rovněž realizovala. V současnosti se realizuje
zastřešení stavby. Velkým úspěchem bylo, že jsme realizovali zastřešení stravovacích oblastí jak
ve škole, tak v hostelu. To znamená, že děti již nemusí jíst svá jídla na ostrém slunci. Díky vaší
štědré podpoře jsme rovněž zakoupili nové (použité ) pneumatiky na auto pastora Zaka a
podpořili některé další z jeho projektů, včetně stavby malého domku v Malolo (tam, co Zak
v mládí potkal lva). Pastor Zak chce zajistit, aby se tam děti, které nechodí do školy, naučily
alespoň základním dovednostem. Znovu děkujeme za vaši štědrost a podporu.

Ekonomické okénko
Příjmy za rok 2013
Sponzorství osob

1 171 189 Kč

Dary na výjezd 2013

89 220 Kč

Dary – návštěva p. Zaka

92 176 Kč

Dary a sbírky na projekty

352 984 Kč

Úroky
Celkem

64Kč
1 705 633 Kč

Výdaje za rok 2013
Sponzorství osob

1 107 326 Kč

Dokončení tříd

100 540 Kč

Dům ředitele – škola

148 196 Kč

Přístřešky a lavice

22 566 Kč

Kukuřice – škola

16 792 Kč

Uniformy pro sboreček

6 693 Kč

Zdravotní péče dětí

1 950 Kč

Komunita pastora Zaka

76 674 Kč

Stavby Dodoma a Malolo

19 773 Kč

Evangelisté a jejich aktivity 57 435 Kč
Ostatní odeslaná podpora
Výjezd do Tanzanie
Dárky pro výjezd
Cesta – pastor Zak
Dar (laptop) – pastor Zak
Cesta – Dr. Yri s manž.

9 104 Kč
110 122 Kč
7 750 Kč
39 644 Kč
9 250 Kč
12 502 Kč

Propagace

5 476 Kč

Pohoštění – Africké sny

1 643 Kč

Bankovní poplatky
Poštovné
Celkem

600 Kč
576 Kč
1 754 612 Kč

Všem dárcům srdečně děkujeme!

Co nás čeká v tomto čtvrtletí?
V tomto čtvrtletí bude snad nejzásadnější

Máme tady i další investiční požadavky, ale ty

výběr dobrovolníků, kteří by měli dne

budeme realizovat pouze tehdy, pokud se

1. července odcestovat k devítiměsíční-

najde přímý sponzor. Patří mezi ně třeba

mu pobytu v Dongobeshi. O tom více

dokončení fary v Hareabi. To usnadní službu

níže.

pastora Zaka. Je třeba zakoupit solární panel

V investiční

oblasti

pokračujeme

se

sháněním podpory na stavbu domu pro
ředitele školy. V těchto dnech se objekt
zastřešuje a bude tak dokončena hrubá
stavba.

(8.800 Kč), dveře a okna (11.000 Kč) a cement
na podlahu (9.500 Kč). Pro misijní kostel
v Dodoma jsou to také okna a dveře (4.200
Kč),

cement

na

podlahu

(4.800

Kč)

a primitivní kostelní lavice (4.500 Kč).

Svět nespasíš, ale můžeš pomoci!
Biblické zamyšlení
Své břímě uval na Hospodina, On se o tebe
postará; On přece nikdy nenechá poctivé padnout
do bláta. (Žalm 55, 23)
Kráčela si to směrem k nám. Starší žena s pytlem
mouky na hlavě. „Promiňte“ přerušili jsme tu
ženu v chůzi. „Mohla bych si vyzkoušet jaké to je
nést tak těžký pytel na hlavě?“ Žena, vyděšená
z toho, že jí oslovuje běloška, kývla. Opatrně jsem
si pytel položila a rychle jsem se přesvědčila, že
představa, že dokážu ujít pár krůčků, byla velmi
nereálná. Nedokázala jsem se hnout z místa.
A když jsem udělala jakýkoliv rušivý pohyb, pytel
se nakláněl a já jsem ho na hlavě neudržela. Ještě
chvíli jsem to zkoušela, ale po chvíli jsem to
vzdala. Pěkně jsem poděkovala a vrátila pytel
zpět. Žena se na mne pousmála, pytel bez emocí
nasadila na hlavu a pokračovala v chůzi dál. Je to
silná žena, proběhlo mi hlavou.

Dobrovolníkem v Tanzanii
Jak jsme již průběžně informovali, Slezská diakonie připravila
projekt pro dobrovolníky, kteří by v rámci Děti Afriky působili
v Tanzanii. Tento projekt byl schválen a my jsme se dostali do
fáze, kdy hledáme 2 dobrovolníky, ochotné odjet na 9 měsíců do
Tanzanie. Tito dobrovolníci budou působit v Dongobeshi v naší
partnerské škole Lea. Jejich hlavním úkolem bude asistovat
učitelům během výuky žáků školy a také organizovat
volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a sirotky v místním
internátu. Pro místní komunitu bude dobrovolník vést různorodé
semináře a bude se podílet na organizaci kreativních workshopů
pro ženy.
Dobrovolník musí být ve věku 18-30 let, musí hovořit anglicky, musí mít zkušenosti
s křesťanskou službou, musí mít ochotu pro službu dětem a v neposlední řadě musí být
připraven zvládnout dlouhodobý pobyt v cizí kultuře při velmi jiné životní úrovni.
Více informací o projektu je možno nalézt: www.sdfd.cz
Požadované dokumenty k přihlášení do výběru
dobrovolníků je třeba odeslat do 23.3.2014. Ti, kdo

Tento nezapomenutelný zážitek mě přivedl
k myšlence. Pozastavila jsem se nad tím, že i my
neseme těžká břemena. Břemenem může být
rozvod, smrt někoho blízkého, neplodnost nebo
nemoc. Realita je ta, že my to břemeno
neuneseme. Nicméně, Ježíš Kristus nás zve,
abychom svá břemena vložili do Božích rukou. On
nás nenechá padnout do bláta. O Ježíši čteme:
Protože sám prošel zkouškou utrpení, může
pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.
(Židům 2, 18)

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

budou vybráni do užšího kola výběru, budou o tom
informováni do 30.3.2014 a následně budou pozváni na
tzv. „Selection Day“, který se uskuteční od 11.4. do
12.4.2014.

Pokud

budete

mít

jakékoli

dotazy,

kontaktujte nás nebo přímo vedoucí projektu, kterou je
za Slezskou diakonii paní Zuzana Hartmannová:
Email:z.hartmannova@slezskadiakonie.cz
Mobil: 00420731 625 188
Pevná linka: 00420558 764 342

číslo účtu: 2900428976/2010
variabilní symbol 800 - osobní podpora tanzanských dětí a dalších osob
variabilní symbol 810 - podpora tanzanských evangelistů
variabilní symbol 820 - podpora výjezdů do Tanzanie
variabilní symbol 860 - všeobecná podpora investic do misijních projektů

