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Africký zpravodaj

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím 2012

Ekonomické okénko

Vážení přátelé dětí Afriky, je za námi první čtvrtletí roku 2012 a my vás chceme
informovat o vývoji projektu Děti Afriky.

Příjmy první čtvrtletí 2012

V minulém čtvrtletí jsme pokračovali především v další podpoře jednotlivců. Na konci
čtvrtletí jsme evidovali přesně 100 podporovaných osob. To je malé jubileum a my všem
podporovatelům z celého srdce děkujeme. K dokreslení nutno dodat, že podpora
některých osob byla už v minulosti ukončena. Bylo to třeba z důvodu ukončení studia,
ale také se vyskytl případ odstěhování z rodiny či dokonce útěku dítěte.

Sponzorství osob

Nadále roste škola i hostel. Čísla se mění téměř každý den. V hostelu máme na začátku
tohoto čtvrtletí kolem 130 dětí. Většina z nich je podporována skrze náš projekt. Jsou
tam ale také děti, které byly přijaty bez podpory a stále na ni čekají. Kromě toho je tam i
několik dětí, které by nemohly do školy docházet denně, ale jejich rodiče jsou schopni
jim za školu a hostel platit. Kromě těchto dětí do školy dochází dalších asi 100 dětí.
Rodiny většiny z nich jsou schopny za jejich studium platit, ale jsou tam i takoví, kteří
přijímají podporu od nás.

Dary na faru v Hareabi

204 615 Kč
29 220 Kč

Dary pro evangelisty

3 500 Kč

Výjezdy do Tanzanie

33 000 Kč

Ostatní dary
Celkem

21 950 Kč
292 285 Kč

Výdaje první čtvrtletí 2012
Sponzorství osob

186 291 Kč

Hlavním investičním projektem byla stavba nových tříd. Byly vybudovány základy pro
dvě třídy a nyní se pokračuje stavbou stěn. Dále se realizovaly nebo začaly realizovat
také projekty, na které jsme získali finance už na konci loňského roku. Jde především o
slepičí farmu, která se rozjíždí. Byla také provedena elektrifikace hostelu, pro který byly
zakoupeny také nové postele.

Slepičí farma

17 238 Kč

Stavba nových tříd

43 766 Kč

Evangelizace a misie

15 455 Kč

Využili jsme opět Konferenci pro muže konanou třineckým evangelickým sborem a
prezentovali jsme tam náš projekt. Specificky jsme představili projekt výstavby fary
v Hareabi. Účastníci zhlédli krátkou prezentaci, která je stále k dispozici na našich
webových stránkách, a také dostali informace v konferenčních materiálech. Tento
projekt byl podpořen přímo na konferenci sbírkou a také následnými dary. Děkujeme!
Finance byly použity na pomoc při stavbě uvedené fary.

Stavba fary v Hareabi

31 220 Kč

Kromě zmíněné prezentace na Konferenci pro muže v minulém čtvrtletí proběhla pouze
jedna další prezentace projektu, a to v partnerském sboru evangelické církve na
Slovensku, ve sboru Terasa v Košicích. Tento sbor je naším aktivním partnerem.
Obdrželi jsme také specifický dar pro evangelisty a po konzultaci s našimi partnery v
Tanzanii byl použit pro rodinu evangelisty Sebastiana Mungwe.
Poslední aktualita nepatří pod projekt Děti Afriky. Jde o otevření kavárny, která nese
svahilské jméno Pamoja. V kavárně jsou umístěny fotografie Kateřiny Sikorové
z Tanzanie. Takto se kavárna stává nepřímo našim velkým podporovatelem. Kavárna je
umístěna ve Sborovém centru Hutník v Třinci a je otevřená každý den kromě soboty.
V pracovní dny je to vždy od 10.00 do 17:45. V neděli je to od 11.00 do 16.30. Srdečně
zveme k návštěvě.
Dovolte, abychom vám znovu poděkovali za vaše partnerství a veškerou podporu!

Elektrifikace hostelu II
Nákup postelí do hostelu

Bankovní poplatky
Poštovné za dopisy z TZN
Celkem

6 490 Kč
29 812 Kč

210 Kč
939 Kč
331 421 Kč

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

Dne 11. května se budou v ostravském

podporovat především výstavbu nových

kostele

tříd. V současnosti jsou rozestavěny dvě

u příležitosti

třídy

luterského svazu. Jsme vděčni, že sbírka bude

a

věříme

v jejich

dokončení

v letošním roce. Všechny neadresované
dary, pokud nedojde k nepředvídaným
událostem, budou určeny na tento
projekt.

konat

slavnostní

bohoslužby

konference

Světového

určena právě na projekt Děti Afriky.
Pro

potřeby

týmu

Mashahidi

sháníme

dataprojektor. Pokud byste do firmy kupovali
nový a chtěli starší darovat do Tanzanie,

Jelikož se v září připravuje výjezd skupiny
do Tanzanie, sbíráme drobné pevné
hračky velikosti do 5 cm. Pokud byste
chtěli takové hračky darovat, přineste je
do Sborového centra Hutník v Třinci.
Můžete je nechat v kavárně Pamoja nebo
na sekretariátu.

přijali bychom to s velkou vděčností.
Hledáme

další

příležitosti

prezentovat

projekt Děti Afriky ve sborech, školách či při
dalších příležitostech. Pokud byste věděli o
nějakých možnostech nebo nás chtěli pozvat,
kontaktujte nás.

Svět nespasíš, ale můžeš pomoci!
Biblické zamyšlení
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a
Otcem znamená pamatovat na vdovy a
sirotky v jejich soužení (Jakub 1:27)
Každý věřící člověk určitě usiluje o to, aby
žil zbožným životem. Mohli bychom tady
dlouze mluvit o tom, co to asi znamená.
Rozhodně nejde o to, abychom hráli nějaké
divadlo, abychom se snažili vypadat lépe
než ostatní, nejde ani o to šplhnout si nějak
před Bohem. Biblické chápání zbožnosti
spočívá v tom, že z vděčnosti za Boží
dobrotu a především za Jeho odpuštění
našich hříchů a našich selhání, chceme
dělat to, co se líbí Bohu. A co se Bohu líbí?
To říkal právě výše zmíněný verš. Bohu se
líbí, když jsme soucitní, když nejsme
sebestřední, když se umíme podělit
s potřebnými, když umíme být milosrdní.
Takový je totiž Bůh a my jsme povoláni,
abychom usilovali o to, abychom byli Jemu
podobni. Pomáhejme tedy vdovám či
sirotkům. Je to určitě dobrý začátek
v usilování o pravou a čistou zbožnost.

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

Informace od podporovatelů
ECAV Terasa (Košice)

SCEAV Nebory
Jsme vděčni za farní sbor SCEAV
v Neborech, který jsme napojili na jejich
vlastní projekt, který si podporují sami.
Zde je krátká informace, kterou jsme od
nich získali:
„V minulém roce jsme ukončili podporu
10 studentů z různých ročníků gymnázia
v Dongobesh, kteří nebyli schopni ze
svých prostředků uhradit školné a jejichž
dluh postupně narostl do úhrnné částky
5 115,- USD. Tuto částku jsme postupně
uhradili, a tím jsme jim umožnili
pokračovat ve studiu nebo ho dokončit.
Ještě před Vánocemi jsme byli požádáni
o finanční pomoc pro nákup osiva
a hnojiv pro školní farmu, jelikož neměli
osivo vlastní kvůli velkému suchu, které
v minulém roce postihlo tuto oblast.
Z jejich požadavku 2 500,- USD jsme
zatím dali dohromady a poslali 1 500,USD.“

číslo účtu: 192980639/0300
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

