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Africký zpravodaj

Ohlédnutí za druhým pololetím 2014
Toto ohlédnutí musíme začít tím, že se Vám omluvíme, že jsme nevydali Africký zpravodaj na
počátku minulého čtvrtletí. Takže toto ohlédnutí nebude pouze za čtvrtletím, ale za celým
pololetím. To bylo charakteristické především službou Daniele a Adama přímo na místě. A jelikož
informace od nich jsou jistě zajímavější, tak Vás chceme jen stručně informovat, že počet
podporovaných osob stoupl ze 147 na 158, že se nám podařilo dokončit omítky domu ředitele
a celkové dokončení stavby je tedy na dohled. A hlavní zprávou jistě je, že byl připraven, podán
a schválen další program pro dobrovolnictví v Tanzanii. Více na druhé straně. A teď už pohled na
to, jak vypadá běžný den našich dobrovolníků.
Zpráva z každodenního života – co se děje v hostelu
V Dongobeshi je pro nás škola hlavním centrem všeho dění. Už ráno se probouzíme za křiku dětí
a s prvním zvoněním se vydáváme do tříd. Když odpoledne zazvoní naposled, tak se děti po
modlitbě rozcházejí domů. Ale většina z nich se řadí do dlouhé řady a vydávají se do hostelu. Dvě
stovky dětí procházejí úzkým chodníkem kolem několika domů, přes lesík, úzký most a do kopce
k hostelu. Kluci mají větší budovu. Bydlí jich tady kolem stovky a půl. Po příchodu se nezahálí
a dle rozvrhu se děti buď koupou, nebo perou oblečení.
Umývárny jsou jen dvě malé místnosti, jedna je pro kluky a druhá pro babies, čili malé kluky.
Každý z nich se po odložení školní uniformy vydává pro vědro s teplou vodou, která se ohřívá ve
velkém barelu na ohništi. Každý dle své velikosti dostane přiměřené množství teplé vody
a odchází se do umýváren. Babies se v malé místnosti prostřídají na dvakrát a starší kluci, kteří se
do umýváren nevejdou, to neřeší a myjí se někde venku při věšácích na ručníky. Obdobným
způsobem si děti perou i své svršky.
Voda se nabírá z obrovské betonové nádrže. Dívky se myjí a perou si ve svém hostelu, ale pro
vodu chodí sem ke chlapcům. Dívky vědra naplněná vodou nosí na hlavě. Mladší si přidržují vědro
rukama, ale některé starší to zvládají bez držení.
Když mytí a praní skončí, děti se pomalu scházejí na lavičky pod přístřešek. Všechny se natírají
obyčejnou vazelínou, takže všechny děti voní jako batolata. Snažím se jim přičichnout k hlavám,
ale se smíchem mě odstrkují. V místní kultuře se nepřičichává ani k jídlu, je to známka, že je něco
v nepořádku. Takhle navoněné děti na chvíli zpívají. Vedou je k tomu starší holky a starší kluci
dohlížejí na kázeň. Pak následuje modlitba a v šest se podává večeře. Umýt ruce, talíř, naběračka
rýže, naběračka fazolí a trochu zeleniny. Posadit se na lavičku a pěkně rukama do toho. Dojíst
nebo se rozdělit s kamarády, umýt talíř, ruce, pusu a sedá se zase na lavičky. Večery jsou různé,
někdy vypráví tety a strejdové příběhy z Bible a ze života. Někdy učitel Peter přinese klávesy,
harmoniku a nebo my (wazungu učitelé) kytaru a zpívá se o sto šest. Jednou za dva týdny se staví
plátno a promítá se film. Je legrační pozorovat reakce dětí, které nejsou zvyklé na filmy, jak
prožívají scény u Prince egyptského, Narnie nebo Gruffalo. Menší děti u filmu usínají a pomalu
odcházejí nebo je odnášíme do postelí. Po filmu následuje krátká modlitba a jde se spát.
Se staršími kluky jsme si oblíbili to, že ještě chvilku posedím u nich v pokoji a vyprávíme si. Je to
moje oblíbená část dne. A nikdy se mi nechce odcházet, protože si vždy vzpomenu, že za několik
měsíců budu odcházet naposled.
Při nedávném setkání nám dvě dobrovolnicemi ze sirotčince u Arushe vyprávěly, jak si na začátku
slíbily, že se nesmí příliš otevírat dětem, protože pro obě strany bude pak loučení těžké. Ale po
měsíci si uvědomily, že je to nemožné. My jsme to po pár měsících také vzdali. Minule mi ale
Daniel připomněl slova moudrého Gandalfa při konečném loučení s hobity: “Nebudu Vám říkat,
neplačte, ne všechny slzy jsou zlé!”

Ekonomické okénko
Příjmy za rok 2014
Sponzorství osob

1 336 744 Kč

Dary na výjezd 2013

10 000 Kč

Dary na výjezd 2014

76 282 Kč

Dary na službu dobrovol.

48 700 Kč

Dary a sbírky na projekty

336 754 Kč

Dary na pod. evangelistů

5 000 Kč

Úroky
Celkem

217 Kč
1 813 697 Kč

Výdaje za rok 2014
Sponzorství osob

1 313 141 Kč

Dům ředitele – škola

163 042 Kč

Bible pro děti

16 428 Kč

Komunita pastora Zaka

33 201 Kč

Služba v Dodoma

14 422 Kč

Služba v Malolo

6 575 Kč

Služba v Hareabi

8 792 Kč

Evangelisté a jejich aktivity 24 020 Kč
Ostatní odeslaná podpora

5 853 Kč

Podpora dobrovolníků

44 328 Kč

Výjezd do Tanzanie

67 229 Kč

Dárky pro výjezd

10 753 Kč

Internetová doména

339 Kč

Propagace

3 384 Kč

Kalendáře

22 861 Kč

Pohoštění – Africké sny

1 138 Kč

Foto pro podporovatelé

291 Kč

Bankovní poplatky
Poštovné
Celkem

701 Kč
1 296 Kč
1 737 794 Kč

Co nás čeká v tomto čtvrtletí?
V tomto čtvrtletí se bude dít hodně ve

Současný slabý kurz koruny nás nutí učinit

věci

Adam

jistá opatření. Pravděpodobně budeme muset

s Danielem skončí dne 31. 3. svoji službu

omezit některé investice, protože prioritou je

a vrátí se zpět do Česka. A nás tedy opět

podpora dětí a studentů. V současné době

čeká hledání dobrovolníků, kteří by měli

musíme na ně doplácet, protože přijímané

dne 1. července odcestovat k devíti-

příspěvky

měsíčnímu pobytu v Dongobeshi.

Děkujeme těm, kdo svoji podporu štědře

našich

dobrovolníků.

V investiční oblasti chceme dokončit dům
ředitele a přispět na další evangelizační
a jiné aktivity.

nepokryjí

všechny

náklady.

navýšili. Zároveň budeme muset hledat další
zdroje

na

financování

celého

projektu.

Budeme rádi, když nás doporučíte. Rádi také
přijedeme a uděláme prezentace.

Svět nespasíš, ale můžeš pomoci!
Biblické zamyšlení
Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Milovati budeš
bližního svého a nenávidět nepřítele svého.´ Já
však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se
za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny
nebeského Otce; protože on dává svému slunci
svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé
i nespravedlivé. (Matouš 5:43-45)
V Česku jsem tomu vždy rozuměl tak, že slunce je
požehnáním a déšť je prokletím. Zamračená
obloha kazí náladu, déšť přináší povodně. Zde ve
vyprahlé střední Africe jsem ale pochopil, jak
velkým požehnáním je déšť a jak nebezpečné
může být slunce. A Bůh nedělá rozdíly, posílá
oboje na zlé i dobré. Děláme my rozdíly mezi
lidmi, které milujeme? Nenávidíme své
nepřátele? Vždy si musíme znovu uvědomit, že
i my všichni jsme kdysi byli v nepřátelství
s Bohem. Bůh však dokazuje svou lásku tím, že za
nás zemřel. Tak moc Bůh milovat ty, kteří s Ním
byli v nepřátelství. Bůh po nás nechce něco, co by
sám nedělal. Bůh i Tobě odpustil, budeš podle
jeho výzvy jednat jako On?

Dobrovolníkem v Tanzanii 2
Dobrou zprávou posledních dnů je to, že byl schválen další
projekt, který jsme připravili ve spolupráci se Slezskou diakonií
a s partnery na Slovensku a v Tanzanii. Získali jsme tak příležitost
vyslat tentokrát 3 dobrovolníky do Tanzanie. Dva dobrovolníci
musí být z Česka a jeden ze Slovenska. Hledáme tedy
dobrovolníky, ochotné odjet na 9 měsíců do Afriky. Tito
dobrovolníci budou působit především 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.
Dobrovolník musí být ve věku 17-30 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 odlišné životní úrovni.
Více informací o projektu je možno nalézt na www.sdfd.cz
Požadované dokumenty k přihlášení do výběru dobrovolníků je třeba odeslat do
27.3.2015. Ti, kdo budou vybráni do užšího kola výběru, budou o tom informováni do
2.4.2015 a následně budou pozváni na tzv. „Selection Day“, který se uskuteční ve dnech
24.-25.4.2015.
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

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací
(sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem .
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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

