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NÁKLADY:			

Sponzorství osob
Podpora projektů
Podpora výjezdů
Služba dobrovolníků INVYT
Výjezd Adam Sabela (vratka)
Propagace, organizace akcí
Poštovné
Bankovní poplatky
Celkem

1 709 654 Kč
497 908 Kč
14 964 Kč
135 080 Kč
-11 891 Kč
3 111 Kč
1 862 Kč
125 Kč
2 350 814 Kč

VÝNOSY:			

studenti LEA školy s novými knihami, které urazily cestu USA-Česká republika-Tanzanie

A K T U Á L N Ě

Na konci listopadu skončil v LEA školní rok.
Zároveň máme první třídu absolventů. 15 z nich
je podporovaných z Česka. Znovu děkujeme
za podporu.
V prosinci naši přátelé ze Slovenska spustili
novou fundraisingovou kampaň na stavbu
laboratoře pro střední školu, kterou podporují.
Podívejte se a klidně pomozte i finančně. Jde
o moc dobrý projekt. (www.pretanzaniu.sk)
Během ledna probíhala sbírka na nákup
lavic do nových tříd školy LEA. Škola prošla
celkovou rekonstrukci. Více v článku “Druhá
cesta do Tanzanie”.
Na konci ledna měla setkání skupina,
která plánovala nový ročník dobrovolnické
služby INVYT v Tanzanii. Budeme Vás postupně
informovat o dalším vývoji projektu.
Během ledna a února se díky dárcům z USA
podařilo dětem do školy LEA dopravit několik
desítek knih v angličtině. Díky tomu, se mohla
zvětšit knihovna, kterou naše dobrovolnice
v Dongobeshi nastartovaly
Pro náš projekt hledáme člověka, který
by byl ochoten modernizovat naše webové
stránky. Pokud byste takto chtěli podpořit naši
službu, ozvěte se nám.
Na začátku dubna odjede do Dongobeshe
na krátkodobý výjezd Adam Sabela jako
zástupce týmu Děti Afriky a jeho úkolem je
zmapovat situaci v podporovaných oblastech.

ADAM SABELA A JEHO CESTY
Má plánovaná dvouletá služba v Základní
škole LEA v Dongobeshi, která se minulý
rok v listopadu odsunula kvůli mé nemoci,
byla po poradě s týmem Děti Afriky zrušena.
Důvodem je můj nezlepšující se zdravotní stav.
Stále jako tým vnímáme potřebu pracovníka
ve škole LEA, který by pomohl v klíčových
oblastech naší spolupráce. Proto jsme se
jednotně shodli na tom, že nechceme tuto
možnost služby v Dongobeshi blokovat dalším
potencionálním zájemcům.
Chtěl bych poděkovat všem modlitebním
i finančním podporovatelům, přátelům
a známým, kteří mě během posledního roku
drželi a nesli na modlitbách. Když se zdá,
že projekt se nezdařil, pro mě osobně to byly
důležité momenty mého života. Děkuji Vám.
(Podporovatelé budou kontaktováni emailem.)

Sponzorství osob
1 887 596 Kč
Dary na projekty
497 909 Kč
Sbírky na projekty
27 162 Kč
Dary na službu Adama Sabely
82 610 Kč
Dary na dobrovolníky INVYT
91 549 Kč
Dar na výjezd 2016
7 000 Kč
Úroky
324 Kč
Zúčtovaní zdrojů z 2015
49 554 Kč
Celkem
2 643 704 Kč

FINANANČNÍ PŘEHLED 2011-16

SPONZORSTVÍ OSOB:
2011
2012
2013
2014
2015
2016

541,454 Kč
810,011 Kč
1,107,326 Kč
1,313,141 Kč
1,434,706 Kč
1,709,654 Kč

CELKOVÉ VÝDAJE
2011
2012
2013
2014
2015
2016

834,170 Kč
1,185,728 Kč
1,754,612 Kč
1,737,794 Kč
2,258,963 Kč
2,350,814 Kč
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Připomínáme, že jsme schopni vzít
pouze klasické obálky (cca 11 x 16 cm).
Doporučujeme dopisy napsat tiskacím
písmem nebo rovnou na počítači
a vytisknout, protože děti mají často
problém s našim rukopisem. Samozřejmě
do dopisu můžete vložit fotku vaší
rodiny či třeba nějaké nálepky a obrázky.

Na začátku dubna do Tanzanie odjíždí
Adam Sabela, člen týmu Děti Afriky, a tak
máme opět příležitost napsat pár slov
svým dětem. (Jak už jsme podporovatele
informovali emailem.) Prosíme vás
tedy, abyste zvážili zaslání dopisu
(v angličtině) pro vámi podporovanou
osobu. Dopisy můžete doručit osobně
do Sborového centra Hutník nebo
do Kavárny Pamoja. Můžete je zaslat
také poštou (Revoluční 609, Třinec).
Prosíme, abyste je doručili do 26.3.2017.

DRUHÁ CESTA DO TANZANIE
Aniela Taska se po deviti měsících vrátila
zpět do Dongobeshe, kde v březnu 2016 dokončila
devíti měsíční dobrovolnou službu.
Dne 31. 12. 2016 jsem se spolu s dalšími
dvěma přáteli, Zuzkou Vačkářovou a Markem
Macákem, vydala na svou druhou cestu
do Tanzanie. Tentokrát to ale bylo jenom
na 3 týdny a důvodem bylo naplnit svou
dlouhodobou touhu být opět s dětmi
z Dongobeshe. Samozřejmě jsem během této
cesty prožila další milá setkání a to zejména
s naší drahou dobrovolnicí Lucií Mannheimovou
a její společnicí Silvií Žiakovou. Tato návštěva
byla pro mě osobně velmi ozdravná. Měla jsem
možnost se na mnoho věcí podívat s odstupem
času a s novým nezaujatým postojem. Díky
tomu jsem dokázala pochopit a přijmout věci,
které mi před tím způsobovaly úzkost.

Aniela během sportovních aktivitách s dětmi
I mnoho věcí ve škole se změnilo. Vyměnila
se polovina učitelského sboru a namísto
některých starších nebo komplikovanějších
učitelů přišli mladší a sympatičtější, schopni
lepší spolupráce. Dobrovolnice mají více
prostoru pro realizaci svých aktivit na hostelu.
Bylo úžasné toho být součástí, i když jen na tak
krátkou dobu. Alespoň trochu jsem se mohla i já
zapojit do některých aktivit a byl to skvělý pocit,
když se najednou dá jednat s učiteli a jsou více
otevřeni pro pomoc, když je potřeba.
Co ještě bylo pro mě osvěžující, bylo to,
když jsem v areálu školy mohla častěji potkávat
ředitele i přes týden. Zdá se to jako zbytečný
komentář, ale pokud máte devítiměsíční
zkušenost, během které potřebujete řešit
věci s ředitelem a on není nikde k nalezení
a teď se s ním můžete prakticky bavit denně

DĚTI AFRIKY

REVOLUČNÍ 609
739 61 TŘINEC
TEL.: 773 258 720, 608 744 764
EMAIL: DETIAFRIKY@SEZNAM.CZ
WEB: WWW.DETIAFRIKY.CZ

Moc děkujeme za spolupráci.
foto: nová školní kuchyně - LEA Dongobesh
o čemkoliv, je to skvělý pocit.
Určitě to byly neobvyklé dva týdny,
i z hlediska toho, co se ve škole děje. Byly to
hlavně četné renovace a novostavby, které
probíhaly během našeho pobytu v Dongobeshi,
a také začínající školní rok, kdy se děti začínaly
pomalu scházet a naplňovaly nabílené prostory
školy. Bylo zajímavé sledovat dělníky, jak dnem
i nocí pracují na dokončení nových tříd, toalet
a kuchyně a my jsme se nestačili divit, jak
neskutečně rychle nové budovy rostou. Jenom
během našich dvou týdnů vyrostla celá nová
kuchyň. Když jsme na začátku roku přišli, tak
pokládali základy a když jsme po dvou týdnech
odcházeli, začínali hotovou stavbu se střechou
natírat a to všechno se dělo během dalších
úprav a staveb, které se posouvaly stejně rychle.
Děvčata mě také překvapila svým
nasazením a pokroky v jejich službě. Rozšířily
výuku dalších praktických předmětů, podařilo
se jim zařídit menší školní knihovnu, kde si děti
mohou půjčovat anglické knihy darované
lidmi z USA, rozšířily svou aktivitu na hostelu
a zapojily se i do přípravy nových sportů jak
pro mladší tak i pro starší děti. A to vše zvládají
s rekordním počtem dětí (kolem 500).
Byla jsem Bohu neskutečně vděčná,
že jsem mohla být svědkem toho, jak projekt
roste a přináší pozitivní změny ve škole
a v komunitě. (I když ne všechno jde tak rychle
jak bychom chtěli. Když na takovou situaci
občas narazíme, místní nám připomenou: „This
is Africa“). Jsem také vděčná, že jsem se opět
mohla shledat se svými žáky, přáteli a rodinou
a vždy se, i když častěji v myšlenkách, budu
vracet do té tanzanské vesničky v horách, kde
jsem nechala své srdce.
Aniela Taska

Silvia během výuky oblibeného předmětu IT

ČTYŘI PODSTATNÉ OBLASTI

Nedávno jsem se setkal s vědeckým
přístupem, jak měřit smysl lidského života u lidí,
kteří jsou ztrápení a hledají psychologickou
pomoc. Byly zmíněny čtyři podstatné oblasti,
se kterými bych se s Vámi rád podělil. Nejprve
jde o schopnost člověka poodstoupit od sebe,
od svých problému. Jinými slovy být schopen
vidět dál než na svůj vlastní dvorek. Za druhé
jde o schopnost člověka rozpoznat hodnotu,
tj. že existuje něco, co je důležité, smysluplné,
hodnotné. Třetí oblastí, kterou lze u každého
člověka měřit, je jeho schopnost ve svém
životě volit, rozhodovat se. Jako poslední oblast
odborníci uvádějí vlastní angažovanost, tj. když
se rozhodnu, tak pro to něco udělám.
Proč o tom píšu tady? Pokud bychom tento
přístup použili na měření smyslu našeho konání
v projektu Děti Afriky, tak jistě obstojíme. Jsme
schopni odstoupit od našich problému a vidět
jiné lidi, děti a komunitu v Tanzánii. Vidíme jejich
potřeby a hodnotu v tom, že jim pomáháme.
Jsme schopni rozhodnout, co konkrétně pro ně
udělat a nakonec řadu konkrétních aktivit
opravdu uděláme. Určitě obstojíme. A co víc?
Věřím, že bychom obstáli i v očích Božích.
Lukáš Szlaur

Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a jste obtížení břemeny,
a já vám dám odpočinout.”
Matouš 11:28

Lucie ve volnočasové aktivitě ART

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

