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FINANCE
PŘÍJMY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2016

Sponzorství osob
Dary a sbírky na projekty
Dar na výjezd 2016
Dary na Adama Sabelu
Splátka zálohy na kukuřici
Splátka zálohy na hostel
Vratka výjezd Adama
Úroky
Celkem

436,811 Kč
127,798 Kč
7,000 Kč
36,440 Kč
24,570 Kč
61,146 Kč
23,996 Kč
82 Kč
717,843 Kč

VÝDAJE ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2016

Mama Ester, evangelistka v Yaeda Chini

JAK SE DAŘÍ VE ŠKOLÁCH V TANZANII

V průběhu letošní březnové návštěvy
jsme měli možnost strávit několik dnů nejenom
ve škole LEA v Dongobeshi, ale měli jsme
možnost navštívit také několik dalších škol,
které mnozí z vás skrze náš projekt podporují.
Začnu tedy právě těmito školami.
Navštívili jsme tři školy v Yeada Chini.
Jde o školy, jejichž budovy pomohli postavit
sponzoři z Norska. A nutno říci, že jde o budovy
velmi krásné, dostavěné do posledních detailů.
Jde o jednotřídky, které se zaměřují na základy
vzdělání. Děti, které tuto přípravu absolvují,
potom většinou pokračují ve státních školách,
které jsou často dále od domova a děti tam
bydlí v ubytovně. Tady je největší výzvou vůbec
přesvědčit rodiče, aby děti do školy poslali,
a právě tomu napomáhají tyto malé
školy. V posledních měsících zde došlo
k velkému zlepšení, protože díky podpoře
sboru ECAV v Praze mají v každé z těchto
škol jednoho, respektive dva nové kvalitní
učitele. Sehnat učitele v této oblasti není
vůbec lehké, o to větší radost jsme měli,
když jsme viděli, že alespoň podle prvního
dojmu jde o velmi dobré učitele. A reference
těch, kdo s nimi pracují, jsou také pozitivní.
Také jsme navštívili školu v Dodoma.
Jde o školu podobného typu jako v Yeada Chini.
Také Dodoma je poměrně velmi chudobná
oblast a budova, která je zároveň školou
i kostelem, má pouze stěny a střechu. Nicméně
učitelku už tam mají nějakou dobu a to díky
podpoře mládeže sboru SCEAV v Třanovicích.

I tady jsme pozorovali významný posun. Ještě
minule děti psaly prstem do prachu. Teď už mají
tabuli a píšou na ni křídou. Ale nejde jen
o pomůcky. Opravdu jsme viděli velké zlepšení
nejen u učitelky, která se už i ve vztahu
k nám osmělila, ale také v dětech. Byla
to opravdu velmi radostná návštěva.
A nakonec k naší škole LEA. Tady by šlo
psát jistě velmi dlouho. O změnách, které
probíhají, vás občas informujeme. Tou největší
je, že od ledna děti žijí v krásné nové ubytovně
v areálu bývalé střední školy. V tomtéž areálu
se zároveň učí předškoláci a také je tam první
ročník střední školy, která je teď pod střechou
LEA. Škola za posledních několik let opravdu
vyrostla v kolos a to samozřejmě sebou nese
mnoho výzev. Jedna ze základních oblastí,
o které jsme hovořili s ředitelem Martinem
Tangem, je to, že se potřebujeme zaměřit
na kvalitu a ne na počet žáků. Tedy, vnímáme,
že už není kapacita na další růst tříd, že je třeba
zajistit a kontrolovat, že děti mají potřebné
oblečení, že je třeba vytvořit stabilnější
učitelský sbor, dobudovat zázemí školy, apod.
Dovolte, že svoji zprávu zakončím
poděkováním za mnoho dárků, které jste nám
poskytli. Ve školách jsme rozdali velké množství
výtvarných potřeb, dětem i učitelům jsme
byli schopni předat drobné dárečky. A taky
jsme přivezli opravdu haldu bot, za které
vám moc děkujeme. Udělaly nám i dětem
velikou radost. Děkujeme, že v tom jste s námi.
Michal Klus

Sponzorství osob
Investice ve škole LEA
Evangelisté (Mashahidi)
Dobrovolníci
Další evangelizační činnost
Další investiční projekty
Náklady na výjezd 2016
Bankovní poplatky a daně
Celkem

551,366 Kč
69,687 Kč
16,947 Kč
4,358 Kč
6,295 Kč
41,097 Kč
14,964 Kč
216 Kč
704,929 Kč

Děkujieme všem dárcům za poskytnuté
finance a zároveň děkujeme za vyjádřenou
důvěru pro zprostředkování pomoci.

CENY ŠKOLNÉHO

Chceme Vás informovat, že škola LEA zvedla
ceny školného. To znamená, že za děti, které
ve škole i bydlí, nyní odesíláme v přepočtu asi
11.760 Kč ročně (tedy 980 Kč měsíčně) a za děti,
které do školy docházejí asi 7.800 Kč (tedy
650 Kč měsíčně). U ostatních podporovaných
osob se cena nemění. Toto je cena i pro rodiče
dětí, kteří si za školu platí sami. Tuto cenu
jsme platili už loni v době kurzové krize,
potom se to zase trochu snížilo. Ani tentokrát
nechceme podporovatele automaticky vyzývat
ke zvýšení příspěvků, ale chceme to nechat
na dobrovolnosti. Mnozí jste už v minulosti svůj
příspěvek navýšili, když byla složitá kurzová
situace, a příspěvky některých z vás tedy plně
kryjí náklady. U ostatních samozřejmě také
budeme vděčni, pokud vaše příspěvky pokryjí
veškeré náklady, nicméně není to podmínkou.
Samozřejmě pochopíme, když svoje příspěvky
už navýšit nemůžete nebo nechcete. Tak jako
tak jsme vděčni za vaši ochotu být v tomto
projektu s námi! Pokud byste měli jakékoli
dotazy, kontaktujte nás.

I letos připravujeme výjezd dvou
dobrovolníků v rámci programu INVYT,
který zaštiťuje Slezská diakonie. Výběr
proběhne v nejbližších dnech. Jelikož jsme
letos nedostali grant z EU, musíme část
nákladů pokrýt z prostředků projektu Děti
Afriky. Vyhlašujeme tedy sbírku na tento
účel. Celkem potřebujeme vybrat necelých
42.000 Kč. Zbytek pokrývají další partneři
projektu. Služba dobrovolníků je pro náš
projekt velmi významná a věříme, že najdeme
ochotné dárce, kteří tento projekt podpoří.
Své případné dary můžete posílat na náš

TŘEBA TO PŘÍŠTĚ

NEBUDE JEN NA CHVÍLI

Bylo mi velkou ctí přidat se letos
ke skupince 4 lidí, kteří jeli osobně podpořit
projekt Děti Afriky. Hned na úvod chci říci,
že to pro mě byla nezapomenutelná zkušenost,
která mě naplnila vděčností za vše, čeho se mi
v mém osobním životě dostalo, a podnítila
k přemýšlení, jak bych já sama mohla pomoci
potřebným. Zároveň mi poskytla jiný pohled
na realitu naší zbohatlické doby. V Tanzánii
jsme strávili i s cestou 11 dní, v termínu
7.-18.3. 2016. Většinou jsme se pohybovali
na území Dongobeshe a snažili se co nejvíce
času strávit s dětmi ve škole LEA, měli jsme
ale i možnost navštívit podporované školy
v údolí Yeada Chini, nemocnici v Haydom a další
podporované projekty i sborové stanice. Kromě
setkání s dětmi jsme mohli zažít spoustu silných
momentů mezi lidmi, kteří neváhali odevzdat
své životy Bohu a nebojí se měnit svět kolem
sebe. Právě tito lidé pak mohli položit základy
neuvěřitelného díla, které jsem dva týdny
v úžasu sledovala.
Během prvních dnů jsme měli
možnost více se seznámit s žáky školy LEA.
Navštívili jsme postupně všechny třídy,
připravili jsme pro ně krátký program a rozdali
dárky, sladkosti a každému náramek ručně

vyráběný českými dětmi; pěkný symbol toho,
že někde na druhé straně světa na ně někdo
myslí. Měli jsme možnost sednout si mezi děti,
a dokonce na chvíli vyučovat ve spolupráci
s českými dobrovolníky. Uchvátilo mě nadšení,
s jakým děti k výuce přistupují, i když nároky
na ně jsou opravdu veliké. Styl výuky se tak
trochu liší od našeho evropského, zřejmě
bychom si na něj chvíli zvykali. Klade se velký
důraz na angličtinu, což je především pro ty
nejmenší velmi náročné. Pro jejich uplatnění v
budoucnu je to ale nezbytné. Velmi pěkné bylo,
když nějaký študentík udělal něco správně,
například úlohu u tabule, celá třída mu s
pokřikem zatleskala, u čehož si mohl šikula
i radostně zatancovat. Samozřejmě jsme byli
pro děti velkou atrakcí, jen co se trochu otrkaly,
už mi jich několik doslova viselo na rukou
i ve vlasech:) A jak už to bývá i ve filmech,
ty jejich zářivé nadšené úsměvy jsou opravdu
neodolatelné. I přes velkou finanční podporu
to stále nemají v životě jednoduché, stále je
cozlepšovat. Je ale úžasné vidět, že dostali šanci
se vzdělávat a dosáhnout v životě i něčeho víc.
Ten rozdíl je opravdu neuvěřitelný a já jsem
velmi vděčná za to, že jsem toho všeho na chvíli
byla malou součástí. Třeba to příště nebude
jen na chvíli... Teď si odnáším úžas a vděčnost.
V životě se nám toho dostává tolik, jen to často
nevidíme, a občas, jako v mém případě, to
má být právě cesta do Afriky, co nám otevře oči.

děti v Základní škole LEA v Dongobeshi při cestě do školy

DĚTI AFRIKY

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

účet s použitím variabilního symbolu 820
a specifického symbolu 012. Za každý dar
budeme velice vděčni.
Výběrové řízení proběhlo na konci
dubna a oficiální informace o jménech dvou
dobrovolníků třetí generace projektu INVYT
budeme znát v druhém týdnů května. Noví
dobrovolníci tento rok odletí do Tanzanie
až v srpnu a jejich služba potrvá osm měsíců.
Prosíme Vás o modlitby pro výběr
a připravu dobrovolníků, které čeká nelehký
úkol ve službě v základní škole v Dongobeshi
a ve střední škole v Maretadu.

JAK SI VÁŽÍM DIVŮ, KTERÉ
KONÁŠ, BOŽE! NESMÍRNÝ
JE JEJICH POČET, SČETL BYCH
JE, ALE JE JICH VÍC NEŽ PÍSKU.
Žalm 139:13-17
V poslední době přemýšlím nad Boží
velikostí. Jak zformoval svět a člověka? Jakou
hodnotu má pro něj lidský život? Byli jsme
stvořeni na jeho obraz. Co to všechno znamená
pro mne? Myslím, že spoustu podobných a
ne-li těžších otázek můžete mít i vy. Jedná se
však, o smysl, který člověk nachází ve svém
životě. Ten můj bych charakterizovala nějak
takto. Chci, abych pomocí darů, talentů a
schopností, které do mě vložil Bůh, mohla
oslavovat jeho velikost a lásku. On je toho
hoden. Zemřel za náš hřích, aby nás zachránil z
našeho starého života. V něm je jediná záchrana
a naděje do budoucna, když si uvědomím kdo
je on a kdo jsem já. Zbývá mi jen říct: “Bože
díky, že jsi za mne zemřel a zachránil mne.”
Andrea Widenková

TŘI DOBROVOLNÍCI
DRUHÉ GENERACE PROJEKTU INVYT

JSOU ZPÁTKY DOMA

Na začátku dubna se zpět do ČR
vrátili tři dobrovolníci druhé generace projektu
INVYT. V Tanzanii strávili devět měsíců. Společně
s pastorem Michalem Klusem a koordinátorem
projektu INVYT Zuzanou Hartmanovou
absolvovali popříjezdový, hodnotící seminář,
ze kterého vyplynulo mnoho nových podnětů.
Věříme, že tyto cenné informace poslouží nejen
pro další rozvoj projektu dobrovolnictví, ale
také pro rozvoj základní školy LEA v Dongobeshi
a střední školy Yedidas v Maretadu.
Chceme srdečně poděkovat všem
třem dobrovolníkům: Denise Skrbkové,
Michalovi Dzerkuličovi a Anieli Taska, za jejich
službu v Tanzanii. Věříme, že jejich zkušenost
s dobrovolnickým programem v Tanzanii pro ně
byla přínosem a přejeme jim, aby dokázali
s nabytými zkušenostmi dobře pracovat.

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

