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FINANCE
PŘÍJMY ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ 2016

Sponzorství osob
Dary a sbírky na projekty
Dary na Adama Sabelu
Dary na výjezd dobrovolníků
Splátka půjčky na hostel
Úroky
Celkem

438 270 Kč
88 801 Kč
17 640 Kč
16 600 Kč
45 387 Kč
100 Kč
606 798 Kč

VÝDAJE ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ 2016

student v Základní škole LEA v Dongobeshi

OHLEDNUTÍ ZA DRUHÝM ČTVRTLETÍM
Je za námi další čtvrtletí a my
jsme tady zase s malým ohlédnutím
za tím, co se stalo v projektu Děti Afriky.
V Tanzanii jsme podporovali především
stavbu dvou nových tříd ve škole LEA
v Dongobeshi. V současnosti už se pracuje
na zastřešení tříd. Jsme rádi, že jde práce
od ruky a těší nás, že pravidelně dostáváme
fotografie,
které
dokumentují
progres.
V současné době v Tanzanii podporujeme 187
osob, většinou děti ve škole LEA. Od začátku
roku tak už přibylo 20 podporovaných osob.
Od minulých dobrovolníků jsme dostali
mnoho nejrůznějších podnětů, které se
snažíme zpracovat. Jeden z nich se týkal
toho, že děti rády čtou a mají jen velmi málo
dětských či mládežnických knih. Rozhodli
jsme se, že oslovíme některé z našich přátel
z USA s prosbou, aby udělali sbírku takovýchto
anglických knih. Setkali jsme se s porozuměním
a už jsme obdrželi plný kufr knih, který tam
vezmou naši přátelé při jejich říjnovém výjezdu.
Kromě školy LEA jsme dále díky vaší
štědrosti podporovali projekty na jiných
místech.
Nejviditelnější
změny
nastaly
v Malolo. Jde o místo ve velmi chudé komunitě,
kde pastor Zak založil kazatelskou stanici
a malou školu s jednotřídkou. Partnerem této
kazatelské stanice je těšínský sbor SCEAV.
Díky jejich finanční podpoře byla dokončena
nová zděná budova, která je také zastřešená.
Dále jsme také podpořili stavbu
kanceláří v podobné stanici v Dodoma.

Bylo
dokončeno
zastřešení
přístavby
a také byly zhotoveny betonové podlahy.
Podpořili jsme také službu skupiny
Mashahidi, a to konkrétně tím, že jsme
zaslali podporu na nákup nového naftového
generátoru, protože jejich starý před časem
dosloužil. Jelikož
Mashahidi často slouží
v oblasti, kde není elektrický proud, je tento
generátor nezbytností pro jejich službu. Také
jsme přispěli pastoru Zakovi na dokončení
rozvodů vody v jeho domě. Znovu jsme si
uvědomili, jak rychle se Dongobesh mění. Když
jsme v roce 2010 přišli poprvé, tak to bylo krátce
po tom, co se město napojilo na elektrickou
síť. Pastor Zak ale svůj dům připojen ještě
neměl a nošení vody zabíralo ženám několik
hodin denně. Dnes už v domě svítí elektřinou
a používají také několik elektrospotřebičů.
Voda jim teče přímo z kohoutku.
Děkujeme vám všem, kteří jste to umožnili.
V posledním čtvrtletí došlo ke změně
v našem týmu Děti Afriky. Janusz Widenka
po několika letech ukončil své působení, i když
je nadále ochoten spolupracovat a pomáhat
projektu. Na jeho místo byl schválen Kamil
Cichý. Januszovi děkujeme za veškerý přínos.
V současnosti jsou kromě Kamila v týmu Děti
Afriky: Zuzana Hartmannová, Michal Klus,
Daniel Litvan, Kateřina Mlynek, Adam Sabela,
Lukáš Szlaur, Andrea Widenka a Karel Zientek.
Dovolte, že vám ještě jednou poděkuji
za veškerou pomoc, za vaše modlitby
i za finanční dary.

Sponzorství osob
Investice ve škole LEA
Podpora komunity Zaka
Evangelisté (Mashahidi)
Služba dobrovolníků
Další investiční projekty
Bankovní poplatky
Poštovné, internetová doména
Celkem

421 897 Kč
47 728 Kč
4 305 Kč
15 450 Kč
78 175 Kč
20 227 Kč
168 Kč
925 Kč
588 875 Kč

Silvia Žiaková - dobrovolnice třetí generace

DOPISY PRO DĚTI

Obracíme se na všechny podporovatelé
osob v projektu Děti Afriky. Pro podporované
osoby je vždy radostí, když dostanou
od podporovatele dopis. V říjnu do Tanzanie
odjíždí skupina z ČR a SR, a tak máme opět
příležitost doručit dopisy. 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 nám je doručili do konce
září. 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. Moc děkujeme za spolupráci.

“Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží

Vážení podporovatelé,

africké sny

chceme vám srdečně poděkovat za to, že s námi jste
ve službě projektu Děti Afriky. Pravidelně žasneme
nad tím, co se podařilo vykonat a kolik štědrých
dárců za námi stojí. Moc děkujeme jak vám, tak
především Pánu Bohu za Jeho požehnání.

16.10.2016 15:00

Moc rádi bychom se s vámi setkali a poděkovali
vám i osobně na našem dalším výročním setkání
nazvaném Africké sny. Přijměte, prosím, naše
pozvání a samozřejmě klidně pozvěte i další.
Setkání je otevřeno pro širokou veřejnost.
Těšíme se na setkání s vámi.
Tým Děti Afriky

DOBROVOLNICTVÍ

V minulém čísle jsme vás informovali
o tom, že byli vybráni dva dobrovolníci. Jejich
jména jsme však ještě neprozrazovali, protože
každý dobrovolník po tom, co je vybrán, má
jeden týden na to, aby svoji účast potvrdil. Obě
kandidátky tak učinily a chceme vám je dnes
představit. Silvia Žiaková ze slovenských Košic,
která poslední léta žije po studiích v Praze,
se do Tanzanie podívala již minulý rok v rámci
dvoutýdenního výjezdu týmu Děti Afriky. Nyní
se vrací do Dongobeshe na osm měsíců jako
jedna ze dvou dobrovolnic třetí generace.
Společně s ní v Základní škole LEA a ve střední
škole Yedidas bude sloužit Lucie Mannheimová
z třineckého sboru SCEAV.
Obě dívky se v posledních čtyřech měsících
připravovaly na výjezd. Řadu povinných
očkování, nakupování, připravování a finálního
balení zavazadel doplnil předodjezdový
seminář, který probíhal na začátku srpna 2016.
Lucie se Silvií se měly možnost více poznat, sdílet
se o svých očekáváních a obavách. Byly poučeny
o možných rizicích a výzvách, které přináší
dlouhodobý pobyt v zemi s odlišnou kulturou.
Své poznatky jim předal i jejich předchůdce
Michal Dzetkulič, který se vrátil z Dongobeshe
letos v březnu. Celým procesem je provedla
koordinátorka projektu dobrovolníků INVYT
Zuzka Hartmanová a v duchovní oblasti ji
doplnil pastor třineckého sboru Michal Klus.

Dobrovolnice odletěly do Tanzanie dne
17. srpna 2016. Pár dnů strávily ve městě Arusha
poblíž letiště Kilimanjaro. Po několikadenní
adaptaci se vydaly společně s ředitelem základní
školy LEA na více než pětihodinovou cestu do
Dongobeshe, který se jim stane domovem
na následujících osm měsíců. Jsme vděční za
zprávy o tom, že Lucie se Silvií dorazily na místo
v pořádku a postupně se chystají na zářijový
příjezd děti do školy. Jak se jejich služba vyvíjí,
můžete sledovat na jejich blogu: invytblog.
wordpress.com
Právě tam naleznete dvě prosby, které
chceme zveřejnit i zde:
V této chvíli Vás prosíme především
o modlitební podporu projektu. Modlete se za naši
službu ve školách Lea a Yedidiass. Naší touhou je
podpořit vzdělání, ale také duchovní růst místních
dětí a mladých lidí, a zapojit se i do života místní
komunity, kde budeme prohlubovat vztahy mezi
oběma stranami projektu. Především vyprošujeme
moudrost a vytrvalost v této službě.
Vzhledem k tomu, že projekt již není
kofinancován z grantu Evropské Unie, budeme
moc vděčny i za jakoukoli finanční podporu. Více
informací naleznete v sekci “podpora“ (pozn.
na jejich blogu). Srdečně děkujeme.
– Lucie a Silvi

Lucie Mannheimová - dobrovolnice třetí generace

DĚTI AFRIKY

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

vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.” Židům10:36
V křesťanském životě se často ocitáme
v situaci, kdy je nutné se rozhodnout. Mám na mysli
situace, kdy se odhodlaváme k novým návykům,
či se snažíme odnaučit zlozvyky. Rozhodnutí si žádá
odvahu vykročit, nebude-li na krok rohodnutí
navazovat naše vytrvalost, nemá smysl se k ničemu
odhodlávat. Původní myšlenka něco změnit bude
zmařena. Vytrvalost je těžká, vychází z rozhodnutí
a žádá si rozhodnutí obnovovat každý den a držet
se ho i ve slabých chvilkách. Je to těžký úkol, na který
často nestačíme sami. Přesto je to klíč ke splnění Boží
vůle a k Božím zaslíbením.

TY NEJSI V AFRICE?

Tuto otázku jsem v posledních devítí
měsících slýchaval častěji než mi občas bylo
milé. Z jedné strany bylo příjemné cítit, že lidé
mají o mou službu zájem a dělají si starosti o mé
zdraví. Na druhé straně to pokaždé posílilo pocit
zklámání. Od plánovaného odjezdu už uběhlo
devět měsíců a pocit frustrace znásobuje fakt,
že lekáři stále nejsou schopni určit diagnózu.
Musím se přiznat, že to není jednoduché
období v mém životě. Po všech utvrzeních,
kdy se Bůh přiznával k plánované práci
v Dongobeshi, přišel náraz o stěnu, a já si
stále nejsem jistý proč. Prošel jsem různými
stádiemi a boletivě jsem se s tím vyrovnával.
Stále pokračuji v hledání Boží vůle v mém životě
a službě, s čímž souvisí i místo, kde žiji a mám
svůj domov.
Zároveň pociťuji velkou vděčnost vůči
Hospodinu. On mě neopouští ve chvílích,
kdy se na Něj zlobím, kdy na Něj křičím nebo
s Ním nechci mluvit. Bůh ví, co potřebuji. Dal
mi smysluplnou a naplňující práci, kterou mám
rád a zároveň jsem finančně zajištěn. Ve Slezské
diakonii v rámci projektu Karmel-integrační
program, mám možnost vyučovat a pomáhat
lidem a obojí mě velmi naplňuje. Bůh mi dal
skvělé kolegy a nadřízené a mnoho z nich
se mnou procházelo pocity smutku z toho,
že nejsem na místě, kde toužím být. Děkuji
za přátelé, za jejich naslouchání, rozhovory,
podporu a nakopnutí, když to bylo potřeba.
Za rozptýlení, které mi pomohlo si uvědomit,
že život jde dál a Bůh připravuje mnoho výzev
bez ohledu na to, kde jsem. Děkuji za svou
rodinu.
Velké díky patří i vám, kteří jste se rozhodli
podpořit mou službu. Děkuji za vaši trpělivost,
starost a modlitby. Za zájem o práci ve škole
LEA, o kterém jsem se mnohokrát přesvědčil
při společných setkáních.
Učím se důvěřovat Bohu a chci trpělivě
čekat, než zřetelně ukáže jakou cestou se mám
vydat dál.		
Adam Sabela
Adam Sabela měl v Dongobeshi zastávat pozici
asistenta ředitele školy. Jeho cesta je ze zdravotních
důvodu odložena na neurčito. Finance určené na jeho
službu stále uchováváme do doby realizace projektu.
V případě neuskutečnění projektu, budeme informovat
jednotlivé dárce. Děkujeme za pochopení.
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