
OHLÉDNUTÍ 
ZA POSLEDNÍM ČTVRTLETÍM 2015
 V posledním čtvrtletí minulého roku 
se dění v Dětech Afriky točilo zejména kolem 
návštěvy Martina Tanga ředitele Základní školy 
LEA v Dongobeshi, která poskytuje vzdělání 
většině podporovaných dětí. Jsme rádi zejména 
za to, že nám Martin opět o něco více přiblížil 
nejen dění ve škole, ale také celou atmosféru 
v Dongobeshi. Věříme, že tato Martinova 
první cesta mimo africký kontinent přinesla 
něco nového i pro něj. Děkujeme všem, kteří 
pomohli tuto cestu zorganizovat, za finanční 
podporu i za vaši pohostinnost. Byla pro  nás 
velkou radostí tady Martina mít a pevně 
věříme, že jste se radovali společně s námi.
 Děti ve škole LEA se po novém 
roce přestěhovaly do nového internátu, 
který poskytuje příznivější životní podmínky. 
Jedná se o areál bývalé střední školy, 
kde došlo k rekonstrukci budov. Více 
informaci naleznete v článku Nové projekty.
 Naši tři dobrovolníci - Anielka Taska, 
Denisa Skrbková a Michal Dzetkulič mají za sebou 
šest měsíců služby v Dongobeshi a v Tanzanii 
prožili Vánoční svátky i vstup do nového roku. 
Nyní je čekají poslední tři měsíce jejich služby. 
Jsme vděční za jejich práci a službu, kterou 
rozvíjejí nejen v Základní škole LEA, ale také 
ve Střední škole v Maretadu, kterou podporuje 
sesterská organizace Deti Afriky na Slovensku.
 Spřátelená škola v Yaeda chini, 
v jedné z nejchudších oblastí, kterou pravidelně 

navštěvujeme. získala také novou podporu.  
Pražský slovenský sbor ECAV, a především jeho 
mládež, inicioval projekt pro finanční podporu 
učitelů v této malé škole, která je v oblasti Yaeda 
chini jednou z mála škol. Po důsledné konzultaci 
s dlouholetým misionářem Norvaldem Yrim 
z Norska byl vytvořen projekt pro podporu dvou 
učitelů. Jsme rádi za novou iniciativu mládeže 
pražského evangelického sboru. Prosím, 
modlete se za tento nově vznikající projekt.
 Na Střední škole Yedidas v Maretadu, 
kterou podporují slovenské Deti Afriky 
společně se sborem v Neborech, je také 
velmi živo. V posledních měsících se jednalo 
zejména o přípravy a samotný proces oficiální 
registrace školy. Krom toho je škola stále 
vybavována potřebným nábytkem. Došlo 
k  dokončení toalet a internátu pro dívky.

FINANCE
PŘÍJMY ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ 2015
Sponzorství osob 465,086 Kč
Dary a sbírky na projekty 176,723 Kč
Dar na výjezd 2016 85,897 Kč 
Dary na cestu Martina Tango 22,830 Kč
Dary na Adama Sabelu 65,194 Kč
Splátka zálohy na kukuřici 37,338 Kč
Úroky 69 Kč
Celkem 853,137 Kč

VÝDAJE ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ 2015
Sponzorství osob 371,023 Kč
Půjčka na opravu Hostelu 184,246 Kč
Podpora komunity Zaka  21,242 Kč
Půjčka na investiční projekty 12,760 Kč
Podpora evangelistů 5,946 Kč
Pobyt Martina Tango v ČR 8,615 Kč
Náklady na Adama Sabelu 27,662 Kč
Letenky pro cestu 2016 85,897 Kč
Tisk materiálů 6,190 Kč
Bankovní poplatky 163 Kč
Poštovné 238 Kč
Celkem 723,982 Kč

FINANANČNÍ PŘEHLED 2011-15
SPONZORSTVÍ OSOB:
2011 541,454 Kč
2012 810,011 Kč
2013 1,107,326 Kč
2014 1,313,141 Kč
2015 1,434,706 Kč

CELKOVÉ VÝDAJE
2011 834,170 Kč
2012 1,185,728 Kč
2013 1,754,612 Kč
2014 1,737,794 Kč
2015 2,258,963 Kč
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 Je leden. Všechno je pod nánosem 
sněhu a během dlouhých zimních večerů 
člověk bilancuje. Já to tedy dělám. Přemýšlím 
nad  rokem minulým, ale i budoucím. 
Vzpomínám na Afriku a na to, co všechno 
zázračně Bůh v Dongobeshi tvoří. A přemýšlím 
i nad životem tady u nás. Někdy se nám zdá, 
že  je toho na nás příliš mnoho…mnoho práce 
a povinností, mnoho starostí. Ale když je to pak 
vše za námi, a  ohlížíme se, často vidíme jen 
to dobré. To, co Bůh dal i vzal. Co jsme zvládli, 
co  jsme vytvořili, kolik životů jsme ovlivnili. 
A, milí přátelé, věřte, že  vy  životy opravdu 
ovlivňujete. Takže i když se třeba může zdát 
práce v Africe jako nikdy nekončící, a  že  dětí, 
které potřebují pomoc, neubývá, nikdy 
neztrácejme naději. Protože nezáleží na tom, 
zda pomůžeme všem, ale na tom, zda se vůbec 
pokoušíme pomoci. A my všichni se pokoušíme. 
A proto je to letošní bilancování opět radostné. 
A i kdyby vám někdy bylo těžko, tak jako občas 
bývá mě, opřete se stejně jako já o tento verš: 
“Nepropadl pochybnostem o Božím zaslíbení, 
ale posílen vírou vzdal Bohu čest v pevné 
jistotě, že Bůh je mocen učinit co zaslíbil.”
 Mějte krásný sněhový leden, a  spolu 
pracujme na Božím díle jako doposud.

BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ
 N O V É

P R O J E K T Y
  

 V posledních měsících došlo ke spuštění 
několika projektů, které jsou financovány 
jinou formou než tomu bylo doposud.
 Prvním z nich je rekonstrukce 
internátu pro děti v Základní škole LEA 
v Dongobeshi. Koncem roku ve městě přestala 
fungovat střední škola, která poskytovala 
svým studentům i  ubytování. Po konzultacích 
s  ředitelem Základní školy LEA Martinem 
Tango a jeho jednáních s příslušnými orgány 
byly budovy bývalé střední školy pronajaty 
na ubytování dětí ze školy LEA. Budovy však 
potřebovaly jisté stavební úpravy, na které 
jsme poskytli finanční prostředky. Jednalo 
se  o  částku 184.193 Kč, kterou jsme v prosinci 
odeslali do Tanzanie. Investice do rekonstrukce 
je návratná, protože majitel budov sníží o vložené 
finance nájem. Doba návratnosti investice 
je  do  konce roku 2016. Děti již od ledna bydlí 
v  novém internátě. V těchto týdnech se  jedná 
o připojení hostelu k místnímu vodovodu, 
což by mělo zlepšit životní podmínky dětí. 
 Pro komunitu pastora Zaka jsme 
poskytli 12.760 Kč jako půjčku na investiční 
projekty. Jde o nový typ podpory, ve kterém 
jednotlivcům či skupinám poskytneme půjčku 
na jednorázovou investici, většinou spojenou 
s podnikatelským záměrem. Dle  společně 
odsouhlasených podmínek jsou pak finance 
spláceny zpátky. Díky prvotní investici 
je  možné začít s malými podniky a zároveň 
půjčka zavazuje k pravidelným splátkám.
 Věříme, že tímto způsobem můžeme 
pomoci nastartovat samostatné projekty 
v  Dongobeshi a jeho okolí. Jsme rádi, že jsme 
mohli s projekty tohoto typu začít, protože 
v  nich vidíme, jakým směrem by se projekt 
Děti Afriky dále mohl rozvíjet, aniž by se nutně 
zvětšoval okruh podporovatelů. Modlíme se, 
aby se tyto projekty byly úspěšné a mohly 

 V předchozích číslech jsme Vás in-
formovali o špatné úrodě v Tanzanii, kterou 
způsobilo opožděné období dešťů. Tato situ-
ace se také podepsala na ceně kukuřice, která 
tvoří hlavní složku obživy většiny lidí. Stou-
pla i cena osiva, a proto jsme během listopa-
du vyhlásili sbírku. Již na konci téhož měsíce 
jsme obdrželi finanční pomoc pro zakoupení 
osiva, která byla rozdělena mezi evangelisty 
a misijní pracovníky. Koncem listopadu a 
začátkem prosince se v okolí Dongobeshe s 
přicházejícím obdobím dešťů seje kukuřice.  
 Srdečně děkujeme za podporu.

DĚTI AFRIKY
REVOLUČNÍ 609
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 Během března do Dongobeshe vyjede  
čtyřčlenná výprava se dvěma zástupci Dětí Afriky 
doplněna o dva členy z řad podporovatelů.
 Probíhají jednání o vyslání nových 
dobrovolníků do Dongobeshe. Letos se zvažuje 
vyslání dvou dobrovolníků., jednoho z  ČR 
a  ednoho ze Slovenska. Svou základnu by měli 
mít v Základní škole LEA v Dongobeshi, 
ale  jejich služba by probíhala i ve spřátelené 
Střední škole v Maretadu, kde jsou studenti 
podporování ze sesterské organizace Deti Afriky 
na Slovensku. Pokud se chcete dozvědět více, 
sledujte náš web nebo facebokovou stránku.
 Na konci března se vrátí noví 
dobrovolníci po devíti měsíční službě v Tanzanii. 
Věříme, že se vrátí s mnoha podněty, jak pro svůj 
osobní život, tak také pro projekt Děti Afriky. 
 Projekt vyslání českého pracovníka 
do  Dongobeshe je odložen z důvodu 
zdravotních problému Adama Sabely. Není 
zatím známo, kdy  bude projekt pokračovat 
a  jeho podporovatelé jsou průběžně 
informování o  vývoji situace. Všechny 
finance jsou uloženy na účtu a  začnou 
se  čerpat, až projekt začne. Původní doba 
projektu určená na dva roky se nezmění. 


