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Africký zpravodaj

Ohlédnutí za druhým čtvrtletím 2013
Vážení podporovatelé projektu Děti Afriky, léto je v plném proudu a letošní horko
nám připomíná Afriku. I když je zároveň pravda, že účastníci letošní výpravy spíše
zažívali chladnější počasí. Informace o jejich cestě naleznete na druhé straně.
Dovolte, abychom vám na tomto místě předali ostatní novinky z projektu Děti
Afriky
Počet podporovaných osob vzrostl za minulé čtvrtletí opět o 3 osoby. V červnu
jsme tedy poslali podporu pro 124 podporovaných osob. Jsme vděčni za podporu
těm, kdo už s námi ušli kus cesty, ale také i vám, kteří jste se přidali. Stále máme ty,
kdo na podporu čekají. Jsou mezi nimi nejen děti, ale i dospívající osoby.
V investiční oblasti jsme byli schopni dofinancovat poslední dokončovací práce ve
třídách 5 a 6, které jsou tedy už hojně využívány. Díky darům mnohých z vás jsme
byli schopni zafinancovat nákup lavic do jídelny pod širým nebem. Lavic nebyl
dostatek a některé děti musely u jídla stát. O stolech už vůbec není řeč.
Přispěli jsme také na údržbu auta
pastora Zaka, které mu slouží jak
pro jeho službu pastora, tak pro
evangelizační služby s týmem
Mashahidi. Pro evangelisty, kteří
v regionu sboru pastora Zaka učí
na státních školách náboženství,
jsme
zakoupili
učebnice.
Komunitě pastora Zaka jsme
rovněž zaslali finance jako součást
potravinové pomoci.
Probíhaly také jednání mezi zástupci projektu Děti Afriky a Slezské diakonie, které
položily základy pro službu dobrovolníků v Tanzanii.
V těchto dnech byl v rámci programu Biblická lupa uveden pořad o programu Děti
Afriky. Najít jej můžete na www.projektizrael.cz nebo se na něj doklikáte přes naše
webové stránky www.detiafriky.cz. Na našich stránkách se také doklikáte ke krátké
reportáži o našem projektu, která byla uveřejněna v dubnu v rámci Křesťanského
magazínu.
Rozhodli jsme se změnit banku z důvodu zlevnění našich služeb. Prosíme Vás tedy,
abyste si změnili naše číslo účtu na vašich trvalých příkazech či při jednorázových
platbách. Samozřejmě, čím dříve ke změně dojde, tím lépe. Byli bychom vděčni,
kdyby k úplnému převodu došlo do konce roku. Nové číslo účtu: 2900428976/2010.
Variabilní a specifické symboly se nemění.
Dovolte, abychom vám znovu poděkovali za to, že stojíte s námi!

Ekonomické okénko
Příjmy za druhé čtvrtletí 2013
Sponzorství osob

275 428 Kč

Dary na projekty

33 850 Kč

Dary jednotlivců na cestu

33 500 Kč

Celkem

342 778 Kč

Výdaje za druhé čtvrtletí 2013
Sponzorství osob
Dokončení tříd

251 910 Kč
19 850 Kč

Lavičky pro jídelnu školy

4 320 Kč

Údržba auta pastora Zaka

9 925 Kč

Učebnice pro evangelisty

2 277 Kč

Potravinová pomoc – p. Zak 4 066 Kč
Letenky – 3 osoby*
Dárky pro výjezd do Tanz.
Poštovné
Bankovní poplatky
Celkem

59 522 Kč
7 750 Kč
400 Kč
150 Kč
360 170 Kč

* další úhrady za letenky jsou mimo toto
čtvrtletí

Co nás čeká v dalším čtvrtletí?
V investiční oblasti je i nadále naší prioritou

Slezská diakonie společně s námi a s našimi

podporovat především výstavbu domu pro

přáteli z Tanzanie dokončuje podání žádosti

ředitele, který musí ustoupit výstavbě

o financování projektu vysílání dobrovolníků

nových tříd.

do Tanzanie. Projekt bude podán počátkem

Jak již bylo avizováno, letošní setkání
Africké sny se bude konat v neděli 20. října
2013 od 16.00 ve Sborovém centru Hutník.
Můžete se těšit především na pastora Zaka
Malekwu. Zároveň máte příležitost pozvat
ho do svého sboru, školy či na jiné místo.
Zájemci nechť volají na číslo 608 744 764.

září a v prosinci bychom měli vědět, zda bude
schválen. Pokud schválen bude, budeme
rekrutovat zájemce o dobrovolnou službu
v naší

škole

v Dongobeshi.

Dobrovolníci

budou v Africe sloužit 9 měsíců a první by
měli odjet v červenci 2014. Jejich působení
bude zaměřeno na pomoc při výuce a při
celodenní péči o děti.

Svět nespasíš, ale můžeš pomoci!
Biblické zamyšlení
Každý ať dává podle toho, jak se ve
svém srdci předem rozhodl … vždyť
'radostného dárce miluje Bůh'. (2.Kor. 9:7)
Děti Afriky – projekt, který vznikl a
stále pokračuje díky lidem, kteří jsou
ochotní dávat. Dá se tvrdit, že se jedná o
ušlechtilou věc, je-li člověk připraven dělit
se s ostatními. Je ale dávání opravdu vždy
tak užitečné?
Autor C.S.Lewis se pozastavuje nad
motivy, které nás vedou k tomu, abychom
ze svých zdrojů vzali a dali někomu, kdo má
větší potřebu. Smysluplné dávání vidí autor
v tom, když samotný akt dávání předchází
proces poznávání skutečných potřeb
člověka. Když tomu tak není, je snadné dát
člověku, který má hlad, plášť a člověku co
se klepe zimou, chleba.
Možná jste se stejně jako já
pozastavovali nad tím, proč lidé z Čech
navštěvují podporovanou školu v Tanzanii.
Není lepší všechny výdaje spojené
s cestováním věnovat přímo dětem
v nouzi? Není! Právě tyto výjezdy jsou
základem, díky kterému poznáváme
potřeby našich bratří a sester na opačné
polokouli. A zjišťujeme, že to nejsou jen
finance, čím můžeme pomoct. Je to také
pouhé uvědomění si, že na lidi v Africe
někdo myslí, záleží mu na nich a chce být
jejich přítelem. Každý z nás, kdo jsme
zapojení v tomto projektu, si musí
uvědomit, že to není jen o věnování peněz,
ale jde o odpověď na lidské potřeby.

Děti Afriky
Revoluční 609
739 61 Třinec
tel.: 608 258 739, 608 744 764
email: detiafriky@seznam.cz
web: www.detiafriky.cz

Postřehy z červnové cesty
Po dlouhém letu jsme dorazili na
letiště Kilimanjaro a 2 noci jsme strávili
v městě Arusha, kde jsme se seznámili
s africkým týmem, který nás provázel a
staral se o nás až do konce našeho pobytu
v Africe. V Arushi jsme nakoupili knihy do
školy LEA a poté jsme se přesunuli do
města
Dongobesh.
První
den
v Dongobeshi jsme se šli seznámit s dětmi
do tříd. Pozývali jsme je na odpolední hru,
při které jsme je odměnili autíčky a
malými hračkami. Tímto moc děkujeme
všem, kdo přispěli při sbírce hraček. Náš
tým se rozdělil na dvě skupiny. Jedna
dvojice pracovala na přípravě projektu
dobrovolníků. Druhá dvojice trávila čas
s dětmi ve škole LEA. Učili jsme je různé
deskové hry např. domino, mikado,
pexeso a jiné.
Měli jsme možnost navštívit hostely,
kde jsou děti ubytovány. V jednom z nich
žije 70 dívek a v tom druhém 170 chlapců.
Všichni navštěvují školu LEA a mnoho
z nich dostává podporu z Česka a
Slovenska. Jeden den jsme navštívili
nejchudší oblast, nížinu Yaeda Chini.
Setkali jsme se s kmeny datoga a hatzabe.
Přivezli jsme jim 100kg kukuřice a Božím
slovem se s námi podělil pastor Zak. Také
jsme si nenechali ujít návštěvu nemocnice
Haydom, ve které pracovala naše
dobrovolnice Katka Sikorová.

Dívám
se
na
západ
slunce
a poslouchám krásnou melodii Tanzanské
hymny Mungu ibariki Afrika (Bůh žehnej
Africe). Má to jeden háček už nejsem
v Africe, ale sedím u nás doma v Bystřici na
balkoně a hlavou se mi honí: „Co asi teď
dělají děti v Africe?“ Možná, že čekají na
jejich oblíbené jídlo „ugali“ (kukuřičnou kaši).
Některé z nich ještě zkoušejí, jestli
nedostanou přidáno a když ne, těší se na
zítra, až dostanou pořádný kopec „ugali“
s fazolemi. Ráno, asi kolem páté hodiny,
začnou kokrhat kohouti a poté přijíždějí do
města autobusy a vydávají různé zvuky, aby
dali na vědomí, že přijeli na autobusovou
zastávku. Takhle lidé vědí, že je ráno. Děti,
kterým se dostalo to štěstí, jdou do školy, ale
děti, které si to nemůžou dovolit, pasou
nenápadně někde kolem školy dobytek, aby
aspoň slyšely něco málo z vyučovací hodiny
… V tom všem jsem si řekla: Děkuji Bože, za
všechny podporovatele z ČR a SK!
Andrea Kocyanová

Pozor, nové číslo účtu: 2900428976/2010 (staré číslo bude ještě nějakou dobu aktivní)
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 projektů

