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Africký zpravodaj 
 

 
 

 
 

Ekonomické okénko 

Příjmy první čtvrtletí 2013 

Sponzorství osob                   281 757 Kč 

Dary na projekty                      39 296 Kč 

Sbírka mladých z Albrechtic    2 035 Kč 

Sbírka SCEAV Návsí                 10 000 Kč 

Sbírka škola Č. Těšín                  5 777 Kč 

Sbírka SCEAV Ostrava               1 649 Kč 

Celkem                                   340 514 Kč 

 
Výdaje první čtvrtletí 2013 

Sponzorství osob                   239 560 Kč 

Okapy pro sběr vody              28 470 Kč 

Stavba nových tříd                  52 220 Kč 

Koupě stavební parcely          39 400 Kč 

Operace očí 2 dětí                     1 950 Kč 

Poštovné za dopisy z TZN           975 Kč 

Podpora komunity Zaka         38 834 Kč 

Mashahidi - evangelizace      23 500 Kč    

Podpora evangelistů               14 228 Kč 

Stavba kostela v Dodoma        7 605 Kč 

Oprava domu – Eliza                 7 588 Kč 

Bankovní poplatky                        150 Kč 

Celkem                                  454 480  Kč 

 

 

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím 2013 

Vážení podporovatelé projektu Děti Afriky, rádi vám opět přinášíme stručné 
informace o tom, co se odehrálo za poslední čtvrtletí.  

Počet podporovaných osob vzrostl za minulé čtvrtletí opět o 9 osob. V březnu jsme 
tedy poslali podporu pro 121 podporovaných osob. Máme také několik rodin, které 
nejsou nadále schopny podporovat „své“ děti v plné výši a hledáme tedy někoho, 
kdo by se k jejich podpoře přidal.  

Většina podporovaných osob jsou děti, které studují ve škole LEA v Dongobeshi. 
Děti dokončily před velikonocemi svůj školní rok a měly prázdniny. My jsme se 
zaměřovali na dokončení některých investic. Podařilo se dodělat zásadní práce na 
dokončení tříd číslo 5 a 6. V těch už sice dávno probíhala výuka, ale teď už jsou 
pěkně omítnuty, mají zasklená okna a lavice. Zakoupení 55 ks školních lavic 
a zasklení oken zafinancovala Slezská diakonie z veřejné sbírky, kterou vyhlásili 
právě na tento účel. Pro úplné dokončení by se ještě mohly dodělat podhledy. Je 
tam zatím pouze rošt, pro jejich zavěšení.  

Je třeba ovšem začít se stavbou tříd 7 a 8. Tyto třídy se budou nacházet na místě, 
kde nyní stojí dům ředitele. Zafinancovali jsme tedy koupi parcely pro nový dům 
ředitele, s jehož stavbou se začne v nejbližší době. Díky vaší podpoře jsme byli také 
schopni opatřit některé třídy okapy, které svádí dešťovou vodu do zásobníku. 
Letošní období dešťů tedy už pomohlo naplnit zásobník cennou vodou. Také jsme 
díky podpoře dárců zafinancovali operaci očí dvou sourozenců studujících v naší 
škole. Děti už byly téměř slepé a tak se zvětšila naděje na záchranu zraku. 

Mimo školu v Dongobeshi jsme opět pomohli komunitě pastora Zaka a to jak 
potravinovou pomocí, tak investicemi do opravy auta, do budování toalet a do 
nákupu osiv. Evangelizační skupině Mashahidi jsme přispěli na jejich evangelizační 
aktivity. Podpořili jsme také stavbu kostela v misijně nové oblasti Dodoma. 
Potravinově jsme podpořili několik místních evangelistů. Zafinancovali jsme také 
opravu termity napadnutého domu jedné učitelky, která zdarma učí děti v Yeada 
Chini.  

V minulém čtvrtletí byl o našem projektu hodinový pořad v Českém rozhlase 
Ostrava a také v České televizi byla odvysílaná krátká reportáž. Odkazy na záznamy 
naleznete na našich webových stránkách.  

Na začátku roku naši slovenští přátelé spustili web detiafriky.sk. Jsme vděčni za 
jejich aktivitu a podporu dalších projektů v naší oblasti. Jejich podpora se zaměřuje 
především na podporu střední školy v Maretadu . 

Aktuální novinky můžete sledovat také na našem webu www.detiafriky.cz  

Dovolte, abychom vám znovu poděkovali za vaše partnerství a veškerou podporu! 
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V souvislosti s výjezdem sbíráme také malá 

autíčka – cca do 5 cm. Autíčka můžete nosit 

do kavárny Pamoja ve Sborovém centru 

Hutník. Sháníme také funkční akordeon 

případně klidně starší, ale funkční laptop. 

Pokud byste sami chtěli něco z toho darovat 

nebo víte o někom, kontaktujte nás. 

V investiční oblasti je i nadále naší prioritou 

podporovat především výstavbu nových tříd. 

V současnosti to znamená výstavbu nového 

domu pro ředitele, který musí ustoupit 

výstavbě nových tříd.  

Už je znám termín letošních Afrických snů. 

Bude to v neděli 20.října 2013.  

V tomto čtvrtletí nás čeká především 

letošní výjezd do Tanzanie, který se 

uskuteční na přelomu června a července. 

Letos do Tanzanie jedou Karel Zientek, 

Andrea Kocyanová, Janusz Widenka a za 

Slezskou diakonii paní Zuzana 

Hartmannová. Pokud jste podporovatelem 

konkrétní osoby, můžete nám doručit vaše 

osobní dopisy a my je rádi předáme. I letos 

nám jde především o další budování 

vztahů, konzultace týkající se rozvoje 

projektu a kontrolu samotného fungování. 

Navíc proběhne konzultace ve věci 

připravované služby dobrovolníků od nás 

v LEA. 

Biblické zamyšlení 

Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným 
smilovává, On mu odplatí jeho 
dobročinnost. (Přísloví 19:17) 

Král Šalamoun, o kterém Bible říká, že byl 

nejmoudřejší ze všech lidí, je autorem 

biblické knihy Přísloví. Šalamoun byl 

zároveň extrémně úspěšný a bohatý král. 

A tento Šalamoun tak velmi zvláštně 

popisuje, co se děje, když pomáháme 

potřebným. On říká, že tím půjčujeme 

Bohu. To je nádherný obraz, který ukazuje, 

že nemáme co do činění jen s potřebnými 

lidmi. Když pomáháme potřebným, 

vstupujeme zároveň do vztahu s Bohem. 

Ano, ten vztah je zvláštní, protože Bible na 

jiných místech říká, že vše, včetně toho, co 

máme my, patří Bohu. Bible říká, že jsme 

jen správci toho, co je Boží. Přesto nás Bůh 

povzbuzuje k pomoci potřebným a to i tím, 

že říká, že půjčujeme Jemu. A přátelé, 

půjčit Bohu, znamená získat to nejlepší 

zúročení toho, co máme. Lepší nabídku 

nikde neseženete! 

Svět nespasíš, ale můžeš pomoci! 

Co nás čeká v dalším čtvrtletí? 

    Děti Afriky 
    Revoluční 609                  číslo účtu: 192980639/0300 
    739 61 Třinec                  variabilní symbol 800 - osobní podpora tanzanských dětí a dalších osob 
    tel.: 608 258 739, 608 744 764                 variabilní symbol 810 - podpora tanzanských evangelistů 
    email: detiafriky@seznam.cz                 variabilní symbol 820 - podpora výjezdů do Tanzanie  
    web: www.detiafriky.cz                  variabilní symbol 860 - všeobecná podpora investic do misijních projektů  
              
 

Osobní zamyšlení podporovatelů 

Také jste adoptovali malého nebo většího 
vysmátého Afričana, Afričanku? My ano. 
Vždy máme radost, když od něj 
dostaneme zprávu. Někdy dokonce i 
fotku. Nebo když zjistíme, jak se učí. 
Dokonce nám nevadí ani to, že mu to v 
některých předmětech opravdu příliš 
nejde. Stejně jako Středoevropané 
neumíme rozlišit, co by takový Afričan 
vlastně měl umět, aby měl šanci uspět na 
tanzanském trhu práce. Nebo aby mohl 
být užitečný pro svou komunitu. Věříme, 
že to vědí místní učitelé.  
  
Někdy se ptáme, co je tou naší 
opravdovou motivací? Proč jsme si ho 
vlastně adoptovali? Proč jsme připraveni 
investovat vlastní peníze do člověka, 
kterého jsme nikdy osobně neviděli a 
nejspíš ani neuvidíme a o kterém vlastně 
ani nic moc nevíme? Proto, že mu chceme 
v jeho životním údělu pomoci? Proto, že je 

to v Božích očích správné? Proto, že chceme 
sami před sebou vypadat, že jsme dobří lidé? 
Lidé, co umí myslet i na jiné? Proto, že si 
chceme sami sobě dopřát radost? Proto, že 
se chceme před druhými pochlubit? Ať je to 
tak či onak, našemu Afričanovi to je nejspíš 
fuk. On se na náš důvod nejspíš neptá. Určitě 
je ale rád, že díky naší pomoci může třeba 
chodit do školy. A jak je to u Vás? Proč na 
adopci vlastně přispíváte Vy? 

Nové CD/DVD dětského sboru ze 
školy LEA. Cena 250 Kč. 
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