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Interview s učitelem
Autor: Silvia Žiaková

Christopher Mkwabi má 35 rokov, pochá-
dza z kmeňa Kisii z Kene, je ženatý a má 
jednu dcéru. Študoval pedagogiku a IT,  
v škole LEA pracuje už 7 rokov. Momentál-
ne je na pozícii vedúceho všetkých oddelení 
a špecializuje sa na výuku angličtiny a IT.

Chris, ty nie si Tanzánčan ale Keňan. 
Ako je možné, že žiješ v tanzánskej  
dedinke Dongobesh a učíš na škole LEA?

O škole LEA som sa dozvedel od jedného 
známeho, ktorý mi dal kontak na riaditeľa 
Martina Tanga. Toho času som učil v inej 
škole v meste Mbulu neďaleko od Dongo-
beshu. Kontaktoval som teda pána Tanga 
a dohodli sme sa na spolupráci. 

Osobne máš skúsenosti s učením aj na 
iných školách. Čo podľa teba robí školu 
LEA odlišnou od iných štátnych alebo 
privátnych základných škôl, na ktorých 
si mal možnosť učiť?

Myslím si, že je to hlavne záväzok a od-
hodlanie samotného zakladateľa a riaditeľa 
školy LEA Martina Tanga. Náš riaditeľ tejto 
škole venuje neskutočne veľa úsilia, času  
a je z neho cítiť zapálenie pre prácu.

Ako sa ti spolupracuje s riaditeľom  
Martinom Tangom?

Spolupracuje sa mi s ním veľmi dobre. 
V porovnaní s inými školami, na ktorých 
som už učil vidím ako sa riaditeľ v LEA 

Učitel Chris se sedmáky slaví 
ukončení školní docházky
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snaží byť blízko svojim zamestnancom, 
poznať ich problémy, snaží sa im pomáhať 
a viesť ich.

Myslíš si, že popri vzdelaní dáva škola 
LEA svojim študentom aj niečo na viac?

Určite áno! Okrem veľmi kvalitného 
vzdelania škola vedie žiakov aj morálne  
a spirituálne. Je to dané hlavne tým, že má 
kresťanské zázemie, a preto dbáme aj na 
výuku náboženstva a dobrej morálky.

V LEA pracuješ už 7 rokov. 
Vnímaš za ten čas nejaké zmeny?

Samozrejme áno a to hlavne v oblas-
ti akademických výsledkov študentov. Už 
druhý rok po sebe naši študenti dosiahli  
v národných porovnávacích skúškach prvú 
pozíciu v distrikte a vynikajúce postavenie 
v celom regióne. Taktiež skoro všetci absol-
venti pokračujú v stredoškolskom vzdelaní. 
Pokroky však vidím aj v samotnom vybavení 
školy. Minulý rok sa nám napríklad podarilo 
vymaľovať celú školu alebo zariadiť počíta-
čovú miestnosť.

Ako osobne vnímaš projekt 
Deti Afriky v škole LEA?

Rozhodne vnímam tento projekt ako ob-
rovské požehnanie pre školu LEA. Vďaka 
sponzorom z Čiech a Slovenska dostalo 
mnoho našich detí možnosť na kvalitné 
vzdelanie, a tým aj sľubnú budúcnosť. Ide 
hlavne o deti, ktoré sú sirotami alebo po-
chádzajú z veľmi chudobných rodín, kde 
rodičia nie sú schopní hradiť školné.

Ako v škole LEA vnímaš pôsobenie  
dobrovoľníkov, ktorí prichádzajú 
z Českej a Slovenskej republiky?

Dobrovoľníci sa snažia prichádzať s po-
stupmi, ktoré sú častokrát pre nás nové 
a ich pridanú hodnotu vnímam hlavne  
v praktickej stránke výuky. S deťmi sa 
snažia prakticky robiť aktivity, o kto-
rých my často učíme len teoreticky. Ide 
napríklad o výtvarnú výchovu či výuku 
počítačov. Taktiež nám výrazne pomohli 
s prípravou siedmakov na ich záverečné 
národné skúšky.

Školní knihovna v LEA
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Dovolím si přispět krátkým zamyšlením. 
Zamyšlením pramenícím z mé zkušenosti, 
kterou jsem nabyl, když jsem před pár mě-
síci doprovázel našeho tanzanského hosta, 
ředitele africké střední školy. Paulo měl  
v průběhu návštěvy u nás bohatý program. 
Jedna z cest vedla také na třinecké gymná-
zium. Domluvili jsme s ředitelkou návštěvu 
několika tříd tak, aby mohl vidět studenty 
při výuce v různých předmětech. Byli jsme 
například v hodině chemie v bohatě vybave-
né laboratoři, v hodině tělocviku u skoku do 
písku a také v hodině IT v učebně s mnoha 

Milí přátelé, dovolte, abychom Vám, stá-
le ještě z kraje tohoto roku,  poděkovali za 
další rok služby projektu Děti Afriky. Ten-
to projekt je aktivitou několika stovek lidí, 
kteří se o něj zajímají, podporují jej finanč-
ně, modlí se za něj či jinak participují. 

V dubnu minulého roku se nám z Don-
gobeshe vrátily naše INVYT dobrovolnice 
Lucie Mannheimová a Silvia Žiaková, které 
tam působily 8 měsíců. V dubnu Dongobesh 
navštívil Adam Sabela, kterého jsme vyslali, 
aby navštívil naše přátele a rovněž zmapoval 
některé aktivity a nové možnosti rozvoje. 
Jsme Pánu Bohu vděčni, že dobrovolnická 
služba děvčat i návštěva Adama byly pří-
nosné a zároveň bez větších komplikací. 

V rámci projektu INVYT+ jsme do Don-
gobeshe znovu poslali Silvii Žiakovou, která 
tam odletěla koncem června a plánuje tam 
zůstat do září 2018. Byli jsme povzbuzeni, 
že Silvia velmi rychle našla finanční podpo-

ru pro svoji cestu. Děkujeme také mnohým 
dárcům, kteří přesunuli své dary původně 
určené na podobný projekt Adama Sabely. 

Další významnou akcí byla návštěva ře-
ditele střední školy Yedidias Paula Hhoko  
u nás. Jeho návštěvu jsme opět připravili 
společně s přáteli z Děti Afriky Slovensko. 
Paulo měl možnost vidět několik českých 
škol, střediska Slezské diakonie a hlavně 
nám posloužil na setkání Africké sny. 

V oblasti investic jsme počátkem roku 
2017 dokončovali nové toalety, kuchyni  
a výmalby budov. Potom bylo spíše klidněj-
ší období. Koncem roku jsme reagovali na 
změny územního plánu a pomohli zakoupit 
nějaké nezbytné pozemky v okolí školy. 

Děkujeme Pánu Bohu, protože vidíme, že 
se o náš projekt i o naše partnery v Tanzanii 
stará. Modlíme se, aby Jeho ochranná ruka 
s námi zůstala i nadále a aby nám dával 
moudrost, jak dále s projektem postupovat. 

Tanzanský ředitel v české škole
Autor: Lukáš Szlaur

Ohlédnutí za minulým rokem
Autor: Michal Klus

počítači a dobrým připojením na internet. 
Paulovy komentáře toho, co viděl, byly 
stručné. Stručné a trefné. Pro svou vzni-
kající chemickou laboratoř by chtěl aspoň 
stoly s umyvadlem, v tělocviku do písku 
neskáčou, neboť písek využívají praktičtěji. 
A tolik počítačů by se mu také líbilo, ale 
nepotřebuje je. Potřeboval by mít v učebně 
aspoň elektřinu...Buďme vděčni za onen 
komfort, ve kterém žijeme, a uvědomme si, 
že ani v dnešní době není pro mnoho lidí na 
světě samozřejmostí.
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Paulo Bura se připravoval
na návštěvu v SR a ČR

„Cokoliv jste udělali pro nejmenšího 
z těchto mých bratrů, to jste udělali
pro mě.“ Bible (Mat.25.40) 

Během vánočních svátků jsem měl pří-
ležitost opět zhlédnout film o matce Tereze 
(nositelce Nobelovy ceny míru 1979) a znovu 
jsem musel žasnout nad tím, co ve svém ži-
votě vykonala pro své bližní, a to bez ohledu 
na rasovou či náboženskou příslušnost. Je 
skoro až neuvěřitelné, co dokáže jeden člo-
věk, když vezme Boží slovo vážně a přijme 
svůj díl zodpovědnosti za skutky, které Pán 
Bůh pro něj předem připravil. Nikdy bych se 
neodvážil porovnávat misijní práci matky 
Terezy s naší službou dětem v Dongobeshi 
a Maretadu, ale jedna podobnost tu urči-

Zastavení nad Biblí
Autor: Karel Zientek 

tě existuje – je to něco, co děláme pro ty 
„nejmenší“, kdo potřebují naši pomoc ve 
své těžké životní situaci. Možná nás někdy 
napadne, zda to, co děláme pro děti v Tan-
zanii, je dost nebo málo a zda se to vůbec 
nějak projeví v celkovém kontextu bídy  
a chudoby, ve které stále žije naprostá větši-
na lidí na naší planetě. Matka Tereza na tuto 
otázku dala jednou velmi výstižnou odpo-
věď: „Vše, co ve svém životě vykonáme pro 
ty druhé, je pouze jako kapka v nekonečném 
oceánu, ale kdybychom to nevykonali, ta 
kapka by tam už navždy chyběla“. Jsme Vám 
moc vděčni za tu Vaši kapku, která už nikdy 
nebude chybět, kapku, která jistě nemůže 
svět zachránit, ale která dokázala pomoci  
a stále pomáhá! 
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V tomto zpravodaji najdete informaci  
o našem hospodaření v roce 2017 a srovná-
ní nákladů s předchozími léty. Jak si jistě 
všimnete, i loňský rok byl poznamenán vý-
razným růstem nákladů, a to přesto, že počet 
podporovaných osob stoupl pouze ze 197 na 
209. Zvýšení nákladů na podporu osob bylo 
dáno navýšením školného v LEA škole a také 
nepříznivým kurzem amerického dolaru. 
Dobrou zprávou je, že cena dolaru klesá,  
a tak se snižují i náklady na podporu. Obrací-

Aktuality
me se tedy i na vás, kteří jste v tom finančně 
nepříznivém období navýšili svoji podporu 
nebo začali podporovat. Nyní můžete svoji 
podporu snížit. Týká se to tedy podpory dětí 
ve škole LEA. Náklady na dítě, které dochází 
do školy denně, jsme na rok 2018 stanovili 
na 7.680 Kč ročně (640 Kč měsíčně). Náklady 
na dítě, které ve škole i bydlí, jsou 10.800 Kč 
ročně (900 Kč měsíčně). Pokud nevíte, jaká je 
vaše konkrétní situace, kontaktujte nás. 

Náklady

Sponzorství osob                   2 102 008 Kč

Podpora projektů v TZN 433 157 Kč

Zúčtované dary z 2016 74 663 Kč

Podpora výjezdu 2017 20 038 Kč

Služba dobrovolníků v TZN 108 176 Kč

Příjezd hosta z Tanzanie 9 385 Kč

Propagace, organizace akcí 5 962 Kč

Poštovné 1 319 Kč

Bankovní poplatky 695 Kč

Náklady celkem                                   2 755 403 Kč

Výnosy

Sponzorství osob                   2 184 041 Kč

Dary na projekty 519 768 Kč

Sbírky na projekty 12 384 Kč

Dary z 2016 na službu
dobrovolníků

81 059 Kč

Dary na službu 
dobrovolníků

158 142 Kč

Dar na výjezd 2017 4 100 Kč

Úroky 262 Kč

Výnosy celkem                                   2 959 756 Kč
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DĚTI AFRIKY

REVOLUČNÍ 609, 739 61 TŘINEC

TEL.: 773 258 720, 608 744 764

EMAIL: DETIAFRIKY@SEZNAM.CZ

WEB: WWW.DETIAFRIKY.CZ

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

Stále hledáme nové dobrovolníky pro náš 
INVYT projekt. V srpnu chceme do střední 
školy v Tanzanii poslat dva dobrovolníky, 
kteří by tam sloužili 8 měsíců. Uzávěrka při-
hlášek je 28. února. Více informací o projektu 
naleznete na:  www.sdfd.cz.
• • •
Letos v dubnu do Tanzanie vyjede tým, jehož 
cílem je navštívit a povzbudit naše tanzan-
ské spolupracovníky a diskutovat o našich 
nových společných plánech, včetně pozice  
nových dobrovolníků. Navíc plánujeme 
zfilmovat příběh podporovatele a podpo-
rovaného dítěte. Proto s námi letos jede  

i kameraman, který nám je ochoten bezplat-
ně tento film vyrobit.  Dokonce si sám shání 
prostředky na cestu, ale s tím mu chceme 
pomoci. Uvádíme proto platební údaje pro 
vás, kdo byste byli ochotni letošní výjezd 
podpořit – číslo účtu: 2900428976/2010; VS: 
820; SS: 11.

Při výjezdu chceme také předat dopisy pro 
děti. Pokud máte zájem napsat dopis svému 
dítku, můžete nám jej doručit nejpozději do 
15. dubna. Snažíme se, aby se dopisy od dětí 
zlepšily a byly osobnější. Ale každopádně jsou 
děti nadšené, když dostanou dopis od Vás. 

Ukončení sedmého ročníku 2017


