
OHLÉDNUTÍ 
ZA PRVNÍM ČTVRTLETÍM 2015
 První tři měsíce tohoto roku byly pos-
ledními třemi měsíci pro naše dobrovolníky 
v Dongobeshi. Na začátku roku byli navštíve-
ni dvěma jejich přáteli přímo v Tanzanii a my 
jsme využili jejich cesty k zaslání několika 
drobností dětem. Pokud posíláte drobnosti 
pro tři sta dětí, v kufru se to rázem drobnost-
mi nezdá býti, i přesto velmi děkujeme všem 
dárcům za zaslané hračky, pastelky, náram-
ky, hry a další. Pro nás je to možná maličkost, 
ale pro děti i školu to byla velká radost.
 V tomto období pokračuje stavba 
domu ředitele školy, v němž byly dokončeny 
podhledy a dům jde do poslední fáze 
dokončování. Je naši velkou touhou, aby 
se rodina ředitele, jež se během roku stará 
i o několik dětí ze školy, a kterých o prázd-
ninách vždy přibývá, přestěhovala co nejdříve.
Ve stávajícím místě jejich domu by přestavbou 
měla vzniknout poslední sedmá třída základ-
ní školy, která se má otevírat v lednu 2016. 
 Pokračujeme také s dokončením 
stavby fary v Hareabi, kde momentál-
ně sháníme finanční  podporu na pod-
lahy. Fara poslouží místnímu sboru pod 
vedením pastora Zaka, kterého si jistě pama-
tujete z návštěvy Třince v předminulém roce.
 S návratem prvních dvou dobrovol-
níků se k nám dostalo také spoustu nových 
podnětů a přesnějších informací. Daniel 

i    Adam se  po devítiměsíční zkušenosti mají 
opravdu s čím podělit. Pokud byste měli zá-
jem o prezentaci ve sborech, na mládežích, 
ve školách a podobně, prosím kontaktu-
jte nás. Dobrovolná služba v Tanzanii s ne-
jvětší pravděpodobností bude pokračovat 
a výjezd do vzdálené Afriky je na dosah.
 V tomto čtvrtletí jsme našli sponzo-
ry pro další děti a ty díky Vaší štědrosti mohou 
začít chodit do školy. Momentálně společně 
s Vámi podporujeme 158 osob. Jak již bylo 
zmíněno, škola se zvětšuje, každým rokem 
přibude jedna třída, protože nejstarší děti pos-
tupují do vyšších ročníků, které doteď v naší 
škole nebyly. Nyní má škola celkem 3 třídy 
předškolní a 6 tříd základní školy. Celkově jsou 
základní školy sedmileté, čili v   příštím roce je 
nutné, aby  byla otevřena poslední  sedmá třída. 
 Na našich webových stránkách 
www.dětiafriky.cz v sekci podpora osob 
najdete seznam dětí s jejich životními 
příběhy, které stále ještě čekají na podporu.  

H L E D Á M E
 Hledáme ochotné ruce, které by 
nám pomohly s vytvořením nových we-
bových stránek projektu Děti Afriky. Chtě-
li bychom obnovit stávající design pro lepší 
přehlednost projektu a zdůraznit náš hlavní 
cíl a to pomoct dětem v Dongobeshi. Ochot-
né a  zdatné lidi prosíme, aby nás kontaktovali 
na email: detiafriky@seznam.cz nebo na tele-
fonním čísle: 737 338 250. Předem děkujeme.

FINANCE
PŘÍJMY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2015
Sponzorství osob 365 422 Kč
Dar z SK pro pastora Zaka 20 522 Kč
Dary a sbírky na projekty 33 585 Kč
Úroky 47 Kč
Celkem 419 576 Kč

VÝDAJE ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2015
Sponzorství osob 384 859 Kč
Dům ředitele – škola 62 798 Kč 
Podpora stanice Malolo 8 473 Kč
Komunita pastora Zaka 29 538 Kč
Evangelizační činnost  16 945 Kč
Podpora služby dobrovolníků             2 705 Kč
Mimořádná podp. studenta 1 288 Kč       
Fotografie podp. osob 289 Kč 
Bankovní poplatky 159 Kč
Poštovné 1 220 Kč
Celkem 508 274 Kč 

VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME!

ředitel školy LEA Martin Tango a ředitelka spřátelené školy Debora
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 Nancy Muna má 7 let. Matka ji 
krátce po porodu odložila v buši. Naštěstí ji 
našla žena, která dítě přinesla do nemocnice. 
Matka se nikdy nenašla. Žena, která ji našla 
se o dívku stará dodnes a stala se její matk-
ou, ale je nakažená virem HIV. Nancy již 
chodí do školy a bydlí v hostelu. Hledáme 
finanční podporu na ubytování i vzdělání 
včetně stravy, oblečení i školních pomůcek. 
Nancy i další děti, které čekají na podporu.
 Další příběhy dětí čekajících 
na  podporu najdete na www.detiafriky.cz



BŮH PARADOXU 
“BLAZE CHUDÝM… BLAZE PLAČÍCÍM… 
BLAZE TĚM, KDO HLADOVĚJI A ŽÍZNÍ… 
BLAZE PRONÁSLEDOVANÝM.”        MT. 5,3-10 
 Kdo by v dnešní době dokázal jít 
za  chudým, plačícím, hladovějícím a říct mu, 
že je blahoslavený? Tohle odporuje všem meto-
dickým příručkám v sociální práci, které jsem 
kdy viděl. Podle tohoto světa je přece blaze těm, 
co mají hodně štěstí, zdraví (podle nejčastějšího 
přání k narozeninám), hezké auto, hezký dům, 
dobrou práci, krásné děti a spoustu pohody 
nebo ne? V devatenácté kapitole je příběh o tom, 
jak za Ježíšem přišel jeden mladík a ptal se ho, 
co má udělat pro to, aby měl věčný život. Ježíš 
mu odpověděl, ať dodržuje přikázání. Mladík 
říká, že to všechno dodržuje a ptá se, co ještě mu 
schází. Ježíš mu odpovídá „Chceš-li být dokon-
alý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, 
a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ 
(Mt. 19,21). Mladík na to reagoval sklopením 
hlavy a odchodem, protože měl hodně majetku. 
Pamatujme, že nejbohatší jsme v jeho blízkosti 
a právě proto je pro mě Bůh – Bohem paradoxu, 
protože i ten nejchudší může mít to nejcennější.

LEA ŠKOLA 
PRO NAŠE DĚTI
 Milí podporovatelé rádi bychom 
Vám přinesli i pár zpráv, co je nového ve škole, 
do které chodí Vámi podporované děti. Během 
devíti měsíců byli dobrovolníci přímo na místě 
a mají přehled o tom, jak to ve škole chodí. 
 V Tanzanii školní rok začíná v lednu. 
V prosinci byl proto prostor začlenit do  oz-
vrhu školy i nové předměty. Ve škole přibyly 
dva nové předměty: výtvarná výchova a   těle-
sná výchova. Tyto předměty byly součástí 
jiných předmětů a byly učeny velmi teoreticky. 
Chceme Vám poděkovat, protože i vaše dary 
pomohly tomu, že jsme mohli pořídit sportovní 
a výtvarné pomůcky. Možná se Vám mihne 
myslí, že tyto předměty nejsou ve škole až tak 
podstatné, ale uvědomme si, jak důležité je dát 
dětem prostor k rozvoji jejich fantazie, talentů 
a dát jim možnost, kde mohou svobodně využít 
svou energii. Sport také rozvíjí cit pro fairplay. 
 V průběhu února bylo do školy zak-
oupeno pět počítačů. Postupně se na nich učí 
pracovat zejména učitelé, kteří budou předávat 
své znalosti později dětem. Věříme, že i v této 
oblasti budou přínosem i naši další dobrovolníci.
 V létě minulého roku byl díky spoluprá-
ci školy s americkými partnery zhotoven plán 
na novou budovu internátu pro naše děti. Nyně-
jší budova je škole pronajímána a je z  kapacit-
ních důvodů   nedostačující. Na jednom lůžku spí 
minimálně dvě děti, chybí jídelna, společenská 
místnost a místo pro psaní úkolů. Nový projekt 
by tyto nedostatky měl vyřešit. Do financování 
jsme se jako čeští partneři kvůli omezeným 
možnostem nezapojili. První část finanční pod-
pory zajišťují partneři školy z Norska a  nyní 
je k dispozici kolem 285 000 Kč, které budou 
investovány do stavby první části internátu. 
Celá stavba je rozdělená do několika etap.
 Ještě než se začne se stav-
bou hostelu, bude zrealizován projekt 
pro  hloubkovou studnu. Ta bude zdrojem 
vody pro nový internát a školu. Čerpadlo 
bude napájeno skrze solární panely. Projekt 
je realizován díky americkým přátelům školy.

ČEKÁ NÁS
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
 Společně s dobrovolíky projektu IN-
VYT do Tanzanie vycestují zástupci projektu 
Děti Afriky. Letos to bude Karel Zientek. Tyto 
návštěvy vnímáme jako klíčové z hlediska ko-
munikace, utužení vztahů a lepší koordinace 
projektů.  Stejně jako tomu bylo před rokem, 
otevřeli jsme možnost připojit se   k  návštěvě 
pro veřejnost. Jsme rádi, že toho využila Sil-
via Žiaková ze Slovenska a věříme, že její 
cesta bude přínosná pro všechny strany.
 Společně s letošní výpravou posíláme 
do naší školy pomůcky pro výuku, dárky a   malé 
hračky, které sbírají děti ze   spřátelených 
škol a školek.   Předem děkujeme.
 Pokud byste chtěli poslat podporo-
vanému dítěti dopis, chceme Vás k tomu povz-
budit. Sami dobrovolníci při předávání minulých 
dopisů byli přítomni a shodují se, že   pro děti 
je obrovským zážitkem, když dostanou dopis 
z České republiky. Přiložené fotografie jim po-
mohou uvědomit si vazbu s konkrétními lidmi. 
Finanční podpora, kterou jste tak ochotní jim 
věnovat, rázem nabývá osobního charakte-
ru. Dopisy je již teď možné přinést do kavárny 
Pamoja, sekretariátu Farního sboru SCEAV 
v   Třinci nebo zaslat na adresu, kterou najdete 
v zápatí, nejpozději však do 24. června 2015.

 Projekt dobrovolnictví INVYT je orga-
nizován Slezskou diakonií ve spolupráci s pro-
jektem Děti Afriky Třineckého sboru SCEAV, pro-
jektem Deti Afriky slovenských evangelických 
sborů a neziskovou organizací LEA, která zastu-
puje naši partnerskou školu LEA v Dongobeshi.

 Tento projekt je realizován za fi-
nanční podpory Evropské unie. Za obsah 
sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení 
nereprezentuje názory Evropské komise a    Ev-
ropská komise neodpovídá za použití in-
formací, jež jsou jeho obsahem. 

 Jak již bylo zmíněno kromě spousty 
prezentací našich prvních dobrovolníků, 
důležitým bodem je výběr a příprava dobro-
volníků nových. Na konci dubna proběhlo 
výběrové řízení, v němž byli vybrání dva čeští 
a jeden slovenský kandidát: Aniela Taska, 
Denisa Skrbková a  Michal Dzetkulič. Všichni 
tři svou účast potvrdili a jsou ve fázi příprav. 
Plánovaný odjezd je 1. 7. 2015. 
 Stálé nás trápí současný slabý kurz 
koruny, a proto jsme byli přinuceni učinit 
jistá opatření. Omezili jsme některé investice, 
protože prioritou je podpora dětí a studentů. 

V  současné době na ně musíme doplácet, 
protože přijímané příspěvky nepokrývají 
všechny náklady. Děkujeme těm, kdo svou 
podporu štědře navýšili. Zároveň budeme 
muset hledat další zdroje na financování 
celého projektu. Budeme rádi, když náš pro-
jekt doporučíte někomu dalšímu.
 Již předběžně bychom Vás chtěli 
pozvat na večer Africké sny dne 18. 10. 2015 
v 15 hodin, kde krom bohatého programu, 
budete mít možnost seznámit se s ředitelem 
školy LEA Martinem Tango a dobrovolníky 
2014/15.
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