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Africký zpravodaj

Ohlédnutí za třetím čtvrtletím 2013
I tentokrát vám přinášíme malé ohlédnutí za tím, co se dělo v minulém čtvrtletí a to
i díky tomu, že se vy o tento projekt zajímáte, podporujete ho nebo se modlíte.

Ekonomické okénko
Příjmy za třetí čtvrtletí 2013
Sponzorství osob

272 232 Kč

Za minulé čtvrtletí vzrostl počet podporovaných osob o dvě a to na 126
podporovaných osob. Celková výše podpory ovšem stoupla více, protože několik
námi podporovaných studentů dokončilo středoškolské vzdělání a zahájili jisté
vysokoškolské kurzy. Byli jsme schopni sebrat finance na nákup staršího laptopu
pro jednu z podporovaných studentek, která teď na vysoké škole studuje výpočetní
techniku.

Dary na projekty

54 385 Kč

Dary na výjezd do TZN

41 720 Kč

V investiční oblasti jsme byli schopni přispět na vybudování základů pro další
stavbu, která je součástí školní investice. Tentokrát jde o dům pro ředitele. Ten
starý stávající totiž bude zbourán a na jeho místě vzniknou nové třídy. Základy jsou
tedy hotové a doufáme, že se po období dešťů pustíme do stavby stěn.

Výdaje za třetí čtvrtletí 2013

Úroky
Celkem

12 Kč
368 349 Kč

Sponzorství osob

329 509 Kč

Budování základů

19 684 Kč

Pro děti z pěveckého sboru jsme
vybrali finance na zakoupení
nových uniforem, které budou
moci používat při jejich pěveckých
vystoupeních.

Uniformy pro LEA choir

6 693 Kč

Letos jsme využili levnějších
letních cen kukuřice a předzásobili
jsme školu kukuřicí. Kromě financí
na potraviny z podpory dětí jsme
rovněž zaslali finanční dary, které
jsme na ten účel dostali a to ve
výši 16.792 Kč.

Víza, pojištění, atd. - p. Zak 16 875 Kč

Kromě školy jsme dary na kukuřici podpořili také komunitu pastora Zaka. Pro sbor
v Hareabi jsme také zaslali peníze na kukuřici, která bude rozdána těm
nejpotřebnějším.
V červenci do Tanzanie vycestovaly 4 osoby. Náklady na cestu si hradili z vlastních
prostředků. Náklady na pobyt byl hrazen většinou z darů, které jsme přímo na
tento účel přijali. I na základě tohoto pobytu byla dotvořena žádost o dotaci na
projekt dobrovolnické služby v Tanzanii. Nositelem projektu je Slezská diakonie.
Významným počinem minulého čtvrtletí bylo získání víz pro pastora Zaka. Šlo
o velmi náročný proces. Děkujeme za pomoc přátelům ze Slovenska. Několik
perliček si můžete přečíst na druhé straně.
Připomínáme také, že jsme změnili číslo účtu. Pokud jste si ještě neprovedli změnu,
prosíme o vyřízení do konce roku. Nové číslo účtu: 2900428976/2010. Variabilní
a specifické symboly se nemění. Moc děkujeme za Vaši podporu!

Laptop pro studentku

6 102 Kč

Nákup kukuřice

33 466 Kč

Letenky - p. Zak

20 883 Kč

Letenky - prof. Yri

11 522 Kč

Pobyt v Tanzanii (i dary)

50 600 Kč

Tisk propagačních materiálů 2 420 Kč
Bankovní poplatky
Celkem

150 Kč
497 904 Kč

Co nás čeká v dalším čtvrtletí?
Až do konce října s námi bude pastor Zak

V investiční oblasti budeme pokračovat ve

a tak nás čeká maraton akcí především ve

stavbě domu pro ředitele, který musí

školách a církvích. Pastor Zak je kazatel,

ustoupit výstavbě nových tříd.

a pokud ho chcete slyšet „africky“ kázat,
pak přijďte na setkání, které se bude konat
v neděli 27. 10. v 16.30 ve Sborovém
centru Hutník v Třinci.
Do konce roku se dozvíme, jak dopadla
žádost o dotaci na projekt dobrovolnické
služby, kterou jsme připravovali pod
záštitou Slezské diakonie.

Už jsme odeslali finance, za které by mělo být
pořízeno

stanové

krytí

stravovacího

prostoru. Díky tomu budou děti jíst v době
dešťů v suchu a při svitu slunce ve stínu.
Přátelům také předáme fotoaparáty a laptop,
které jste pro tyto účely věnovali. Moc Vám
děkujeme za štědrost.

Svět nespasíš, ale můžeš pomoci!
Biblické zamyšlení
Miluj Hospodina, Boha svého, z celého
svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli
a z celé své síly! … Miluj svého bližního jako
sám sebe! Většího přikázání nad tato dvě
není.“ Marek 12,30-31
Čas je veličina, kterou žádný z nás
neovládá. Stále utíká a my si díky tomu
uvědomujeme, jak je vzácný. Přesto jsme
schopni někdy věnovat hodně času věcem,
které nemají až takovou hodnotu. Můžeme
to vidět na blížícím se předvánočním čase,
kdy supermarkety už v září lákají zákazníky
slevami a nenápadnou vánoční hudbou.
Někdy si neuvědomujeme, že při takto
pohodových věcech nepřicházíme jenom
o peníze, ale hlavně o čas.
Samozřejmě nechci říci, že nakupování
je špatná věc. To vůbec ne. Chci jen,
abychom se zamysleli nad tím, kde
utrácíme svůj čas. V dnešní době větu
„nemám čas“ slyším stále. Hodně důležitou
se stává otázka: čemu je nejdůležitější
věnovat svůj čas?
Většinu asi napadla jako první rodina,
možná nějaký workoholik řekl práce. Ano.
Určitě bychom měli rodině věnovat hodně
času. Ale neměli bychom zapomínat na
toho
nejdůležitějšího
obzvlášť
s přicházejícími Vánoci a tím je Ježíš
Kristus. On je ten, který si zaslouží naši
pozornost a čas. On nepřišel vzít, on přišel
dát. Ale také nezapomínejme milovat
druhé více než sebe, protože „lepší je dávat
než brát“.
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web: www.detiafriky.cz

Zakovo vízové dobrodružství
Také patřím k těm, kdo někdy ztrácí
trpělivost při jednání na úřadech. Jedno
z nejhorších jednání jsem měl s jedním
nejmenovaným
úřadem
v okresním
městě, kde jsem musel jet třikrát. Ztratil
jsem snad 7 hodin.
Podívejme se, jak to vypadá
z tanzanské perspektivy. Pozvali jsme
pastora Zaka k nám do Česka. To
znamenalo, že si musel připravit cestovní
doklady. Tou první nutností je sehnat
cestovní pas. Pominu všechny složitosti se
zjištěním, kde se to dá vyřídit, jakou fotku
potřebujete a jaký formulář. Jednoho dne
prostě seděl pastor Zak v autobuse a jede
do Dar es Salaamu. Tam se totiž o pas
žádá. Dar es Salaam je vzdálený více než
700 km. Afrických kilometrů. Výlet tam
a zpět trval celý týden. Po týdnu se Zak
spokojeně vrací. Vše se podařilo vyřídit.
A dokonce mu pas pošlou poštou.
A opravdu poslali. A opravdu přišel.
V té době my zjišťujeme, kde může
žádat o víza. Nejbližší česká ambasáda je
v Addis Abebě. Ale toto hlavní město
Etiopie je vzdáleno 2.200 km! To ale
nikoho nezajímá. Nakonec volíme cestu
spolupráce s přáteli ze Slovenska. A tak ho
do Evropy zvou Slováci. Ti mají ambasádu
v Nairobi v Keni. To je pouhých 480 km
daleko. Je třeba vyřídit obrovskou spoustu
formalit. Dokonce přijede kontrola
z cizinecké policie. Musí se zajistit letenka,

pojištění, prokázat dostatek financí. Po
několikerém ověření, že máme vše,
domlouváme Zakovi schůzku na čtvrtek
11.00. Zak vyjíždí v pondělí brzo ráno. Přece
jen jede do zahraničí. Ve středu v poledne je
Zak v Nairobi. Ve čtvrtek se na čas setkává
s konzulem. Některé doklady se mu nelíbí,
a proto žádost o víza nepřijímá a posílá Zaka
zpět. Zak přijíždí domů v sobotu. Je hladový
a unavený. Došly mu peníze a poslední dny
toho moc nejedl. V Nairobi je vše moc drahé.
My znovu komunikujeme s konzulem
a doplňujeme dokumenty a Zak už v úterý za
rozbřesku znovu vyráží do Nairobi. Tentokrát
je vše v pořádku. Žádost je přijata. Ale co to?
Konzul si chce na týden nechat pas. Ale bez
pasu Zak nemůže zpět do Tanzanie. To
úředníky nezajímá. Vyber si, buď víza, nebo
pas. Vybral si víza. Chce k nám přijet!
O týden později si Zak s úsměvem
vyzvedává pas, ve kterém jsou nalepena víza.
Takže, když zase půjdeme jednat na
úřady, buďme vděčni. Máme za co!
Michal Klus

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

