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FINANCE

PŘÍJMY ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ 2015
Sponzorství osob
Dary a sbírky na projekty
Dary na výjezd 2015
Dotace na příjezd M. Tango
Úroky
Celkem

381 051 Kč
50 217 Kč
43 500 Kč
20 000 Kč
34 Kč
494 802 Kč

VÝDAJE ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ 2015

ředitel Základní školy LEA Martin Tango se Silvií Žiakovou v rámci letošní návštěvy Dongobeshe

OHLÉDNUTÍ
ZA DRUHÝM A ZA TŘETÍM
ČTVRTLETÍM ROKU 2015
V druhém a třetím čtvrtletí tohoto
roku se toho v rámci projektu Děti Afriky událo
mnoho. První dobrovolnící absolvovali po svém
návratu do České republiky během celého
půl roku spoustu přednášek a prezentací ve
sborech, školách a na kulturních akcích. Své
žezlo předali další trojici, pro kterou se tyto
měsíce staly nejprve časem příprav; očkování,
balení, nakupování a potom na konci června
také loučení se svými blizkými a odjezd
do Tanzanie. Nyní mají za sebou třetinu
pobytu a na dalších stránkách přinášíme
střípky z jejich služby. Další příběhy a
spousty fotografií můžete najít na blogu
dobrovolníků:
www.invyt.webnode.cz/blog
Na
cestě
do
Dongobeshe
dobrovolníky letos doprovodily dvě osoby:
zástupce projektu Děti Afriky a presbyter
třineckého sboru SCEAV Karel Zientek, který
měl za úkol zkontrolovat projekt, pomoct
dobrovolníkům se začlenit do jejich služby
a osvěžit tanzansko-české vztahy s našimi
partnery. Druhou osobou byla Silvie
Žiaková ze Slovenska, která využila nabídky
projektu Děti Afriky a navštívila školu, kde
společně se slovenskou mládeží v Praze
podporují několik dětí. Jejich poznatky z cest
si můžete také přečíst v našem zpravodaji.

Jsme rádi, že projekt dostal i tyto
nové rozměry, stejně jako jsme vděční
za neutuchající podporu Vás všech, kteří
se každý měsíc věrně staráte o své děti
na druhé straně světa. Děkujeme za Vaše
modlitby, slova povzbuzení a odezvy.
Děkujeme, že nám Pán dává i skrzo to poznat,
že tato naše společná služba má opravdu smysl.
Projekt budovy domu pro hosty
a ředitele školy je dokončen a začátkem října
se dobrovolnící a rodina ředitele přesunula
do nové stavby. Na místě stávajího domu
by během roku měly vzniknout další třídy
základní školy LEA. V příštím roce se otevře
totiž poslední, sedmý ročník
základní
školy, a tím bude škola
kompletní.
To nejlepší na konec. Dne 9.10.2015
přiletěl do České republiky ředitel Základní
školy LEA Martin Tango. Jsme velmi vděční,
že se po několikaleté spolupráci třineckého
sboru se Základní školou LEA v Dongobeshi
podařilo tuto návštěvu zrealizovat. Již během
prvního týdne jsme s Martinem absolvovali
mnoho návštěv v rodinách dobrovolníků,
přátel a spolupracovníků projektu Děti Afriky.
Proběhlo několik prezentací ve školách. Martin
se také zúčastnil setkání pastorů naší církve.
Absolvoval také semináře Slezské diakonie,
která je vysilající organizací v projektu
dobrovolnictví. Věříme, že jste se s ředitelem
školy měli příležitost setkat i vy při některých
z pořádaných akcí. Po pobytu v České Republice
Martin odjíždí ještě na pár dnů do Košic, kde
působí partnerský slovenský projekt Deti Afriky.

Sponzorství osob
Další pomoc studentům
Dům ředitele – škola
Stavba kostelů a far
Komunita pastora Zaka
Výjezd do Tanzanie
Bankovní poplatky
Tisk zpravodaje
Poštovné
Celkem

361 443 Kč
5 344 Kč
101 173 Kč
2 700 Kč
4 046 Kč
54 637 Kč
156 Kč
1 000 Kč
259 Kč
530 758 Kč

VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME!

Petro má 5 let. Jeho otec
je ochrnutý na půlku těla, a tím pádem
není schopen pracovat. V Tanzanii není
rozvinutý státní sociální systém, který
by osoby s takovýmto znevýhodněním
podpořil. Matka je nezaměstnaná a rodina v
důsledku toho velmi chudobná. Rodiče touží
po tom, aby jejich syn měl šanci na lepší
budoucnost a obracejí se na nás s prosbou
o finanční podporu vzdělání jejich dítěte.
Další příběhy dětí čekajících
na podporu najdete na www.detiafriky.cz

V DONGOBESHI

Dne
30.
června
odcestovala
do
tanzanské
Základní
školy
LEA
v Dongobeshi pětičlenná skupina, kterou
tvořili tři dobrovolníci (Aniela Taska, Denisa
Skrbková, Michal Dzetkulič), Silvia Žiaková
ze slovenské evangelické mládeže v Praze
a Karel Zientek z Farního sboru SCEAV v Třinci.
Naši
tři
noví
dobrovolníci
budou
působit do konce března roku 2016
v Dongobeshi, kde se především budou
podílet na zkvalitnění výuky ve škole
a rozšíření volnočasových aktivit v hostelu.
Nebude to lehká služba, jelikož zhruba 400
dětem ve škole a 200 dětem v hostelu je třeba
se věnovat od časného rána až do večera.
Noví dobrovolníci byli velmi vřele přijati
vedením školy, učiteli a hlavně dětmi, a to
také z toho důvodu, že naši předchozí
dobrovolníci Adam a Daniel byli mezi dětmi
mimořádně oblíbení a zanechali po sobě
velmi pozitivní stopu, což jsme opakovaně
slyšeli všude tam, kde Adam a Daniel působili.
Během několika prvních dní se naši dobrovolníci
měli možnost blíže seznámit s prostředím školy,
učiteli i dětmi a také podniknout několik výletů do
blízkého okolí Dongobeshe, kde budou působit
v rámci svých aktivit s místními lidmi. Za zmínku
zde stojí návštěva nemocnice v Haydom,
střední školy v Maretadu, několika lokalit v údolí
Yadachini, kde jsou dvě jednotřídky, které úzce
spolupracují se školou LEA v Dongobeshi.
Pro naši pětičlennou skupinu byla letošní
cesta do Tanzánie velkým povzbuzením,
jelikož jsme se opět mohli na vlastní oči

přesvědčit, jak Pán Bůh zvláštním způsobem
žehná celému projektu Děti Afriky, jak
významně se mnohé věci posunuly kupředu.
Zdá se až nemožné, že v tak mimořádně
těžkých podmínkách se může udat tolik
dobrého v tak krátké době. To by určitě nebylo
možné, kdyby Pán Bůh mnohé věci předem
nepřipravil a zvláštním způsobem nepožehnal.
Díky podpoře z USA se podařilo
v blízkosti školy vyvrtat hlubinnou studnu. Podle
posledních zpráv se našla kvalitní voda. Přestože
přítok není velmi silný, je to velmi dobrá zpráva.
Potěšila
nás
také
skutečnost,
že vedle střední školy v Maretadu, která
je sponzorována evangelickým sborem
v Košicích, byla postavena nová budova,
kde je připraveno ubytování pro dobrovolníky,
kteří by zde měli působit v dalších letech.
To jsou jen některé skutečnosti, ze kterých máme
velkou radost a za které chceme poděkovat
Vám všem, kteří projekt Děti Afriky podporujete
a sponzorujete. Ať Vám Pán Bůh hojně vynahradí
Vaši štědrost a požehná Vás i Vaše blízké.
Chceme také touto cestou vyřídit
srdečné pozdravy od našich dobrovolníků a
zároveň Vám poděkovat za to, že na ně budete
ve svých modlitbách pamatovat a prosit
o to, aby jejich služba byla velkým
požehnáním pro děti i pro ně samotné.

Karel Zientek
presbyter Farního sboru SCEAV v Třinci

letošní výprava v Dongobeshi - tři noví dobrovolníci, Karel Zientek a Silvia Žiaková

TVÁŘI V TVÁŘ

Všetko to začalo zhruba rok a pol
dozadu, keď nám jedna naša mládežníčka
s nadšením predstavila projekt Deti Afriky:
„Je to super vec, môžeme si adoptovať dieťa
na diaľku a pravidelne ho finančne podporovať
aby dostalo kvalitné vzdelanie. Mám dokonca aj
DVD o celom projekte, určite si ho pozrite a dajte
mi vedieť, či do toho pôjdeme!“ DVD sme
si pozreli a bez váhania sme do toho šli. V menšej
skupinke ľudí sme sa dohodli na podpore
jedného chlapčeka a dievčatka a onedlho
sme našu africkú rodinu rozšírili o ďalšie tri deti.
Dnes však pre mňa celý projekt nabral
o čosi širší a osobnejší rozmer. Pred istým
časom som totiž naše detičky mala možnosť
spoznať tvárou v tvár, objať ich a predať
im pozdravy od všetkých pražských kamarátov.
Projekt Deti Afriky mi totiž umožnil účasť

na krátkodobom výjazde do Tanzánie, počas
ktorého sme vyprevádzali troch dobrovoľníkov.
V priebehu celého pobytu nás
sprevádzal riaditeľ školy LEA Martin, ktorý ma
každé ráno privítal so širokým úsmevom na tvári
so slovami: „Dobré ráno madam!“. Bolo úžasné
pozorovať jeho nadšenie a zápal pre každodennú
prácu a to s akou láskou pristupuje ku škole,
učiteľom a svojim žiakom. Keď som sa
ho spýtala, ktoré zo 400 detí sú jeho vlastné,
po chvíľke zamyslenia mi odpovedal, že všetky.
Okrem Dongobeshu sme navštívili aj
strednú školu Yedidiass v Maretadu, miestnych
ľudí z kmeňov Datoga a Hatzabe v Yaeda
Chini, či nemocnicu v Haydom. Za necelé
dva týždne som videla nádhernú prírodu,
spoznala novú kultúru a hlbšie prenikla
do histórie a súčasnej situácie školy LEA.
To, čo sa však najviac vrylo do
môjho srdca sú úžasní ľudia a deti, s ktorými

FINANCE

PŘÍJMY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2015
Sponzorství osob
Dary a sbírky na projekty
Dary na evangelisty
Dar na výjezdy do Tanzanie
Splátka zálohy na kukuřici
Úroky
Celkem

367 812 Kč
123 914 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
12 123 Kč
47 Kč
523 896 Kč

VÝDAJE ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2015
Sponzorství osob
Dům ředitele – vybavení
Cesta Martina do ČR
Podpora komunity Zaka
Záloha na kukuřici
Podpora evangelistů
Letenka pro Martina
Pojištění pro Martina
Sportovní potřeby LEA
Bankovní poplatky
Poštovné
Celkem

317 381 Kč
24 560 Kč
12 217 Kč
30 476 Kč
74 040 Kč
9 000 Kč
22 335 Kč
855 Kč
4 792 Kč
159 Kč
134 Kč
495 949 Kč

VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKUJEME!
STÁLE HLEDÁME

Hledáme ochotné ruce, které
by nám pomohly s vytvořením nových
webových stránek projektu Děti Afriky. Chtěli
bychom obnovit stávající design pro lepší
přehlednost projektu a zdůraznit náš hlavní
cíl a to pomoct dětem v Dongobeshi.

nová studna u školy LEA v Dongobeshi
som sa denne stretávala. Som očarená ich
skromnosťou, pohostinnosťou, vierou a láskou
k Bohu, ktorú často vyjadrujú čarovným
spevom a tancom. Zároveň nikdy nezabudnem
na moment lúčenia sa s deťmi, keď sa ku mne
rozbehli aby ma naposledy objali, podali
mi ruku, pohladili po vlasoch a povedali, že sa
budú za mňa modliť... Aj ja sa modlím za vás!
Silvia Žiaková,
mládež pražského slovenského zboru ECAV

PŘIPOMÍNÁME

Na našich webových stránkách
www.dětiafriky.cz v sekci podpora osob
najdete seznam dětí s jejich životními
příběhy, které stále ještě čekají na podporu.

Martin Tango při prohlídce Betlémské kaple a výstavy k výročí upálení Jana Huse

ROZHOVOR

S MARTINEM TANGO

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY LEA, DONGOBESH
Martine, už několik dní jsi v České republice.
Jaké jsou Tvoje první dojmy?
Jsem moc rád, že tady vůbec můžu
být a je to vůbec poprvé, co jsem v ČR, takže
spousta věcí je pro mě zcela jiných. (Je to vůbec
první Martinova cesta mimo východní Afriku
- pozn.) Jednou z takových věcí, pro mě velmi
překvapivých, je počasí, protože je tady opravdu
zima. Máte tady také velmi dobré jídlo. Některé
pokrmy jsou pro mě, řekněme, příliš složité,
ale třeba takový...jak tomu říkáte?...taková
ta kaše v kelímku, co jíte lžičkou...jo, jogurt,
tak ten je velmi chutný. Stejně tak i způsob,
jakým upravujete brambory na takové chapati
(svahilské slovo pro placky), je moc chutný.
Zrovna dnes jsem placky ochutnával v jedné
restauraci. To jsou jen takové střípky.
Ale musím říct, že poznávám a učím se
mnoha věcem, protože tahle země je opravdu
dobře rozvinutá v porovnání s mým domovem.
Takže si to opravdu užívám. V Praze jsem viděl
také spoustu historických budov, které mě
doslova fascinovaly.
Zmínil jsi velmi pozitivní věci ohledně České
republiky, děkujeme. Zpozoroval jsi také něco,
co se Ti v naší zemi nelíbí?
Možná je to více z toho, co jsem
slyšel, než viděl. Jedná se o fakt, že některé
rodiny zde jsou neúplné, protože rodiče jsou

rozvedení. To se mi opravdu nelíbí, protože
si myslím, že to lidi činí nešťastnými. Nevím,
čím to je. Možná tím, že lidé tady neumí
komunikovat a spolupracovat. Takže tohle je
věc, které je mi líto, že rodiny jsou neúplné. To
se u nás neděje, i když mají některé rodiny velké
problémy, nekončí to rozvodem.
Martine, jsi ředitelem školy v Tanzanii a měl
jsi možnost navštívit naše školy. Jak bys obě
země porovnal?
Měl
jsem
možnost
navštívit
gymnázium v Orlové. Takto u nás vypadají
univerzity. Učitelé tady používají mnoho různých
materiálů a pomůcek, a pro mě to byla inspirace,
a mnoho nápadů si vezu do Dongobeshe. Vidím
dlouhou cestu, kam se ještě můžeme posouvat.
Na polské základní škole mě zaujalo
vybavení tříd. Je tam spousta nábytku
a pomůcek. Také počet děti ve třídách je zcela
jiný. V porovnání s námi je to téměř čtvrtina dětí
v jedné třídě.
Někteří lidé měli obavy ohledně pozvání
člověka z východní Afriky do střední Evropy,
protože se báli, že ho to může ovlivnit špatným
způsobem. Co si o tom myslíš?
Myslím si, že mě to nezkazilo
(smích). Já vím, že v Dongobeshi máme dobré
lidi a já mám svoje poslání v místě, kde žiji.
Beru to tak, že se toho můžu hodně naučit a
inspirovat se a něco z toho přenést do Tanzanie.
Uvědomuji si, že ne všechny věci v ČR jsou
dobré, ale myslím si, že jsem schopen rozlišit
mezi dobrým a špatným.

Martin na Staroměstském náměstí
Myslíš si, že život v Evropě je lepší než v Africe?
To nemůžu říct. My jsme zvyklí
na
způsob,
jakým
žijeme.
Nicméně
mě překvapuje, když slyším, že lidé v ČR jsou
schopní si tolik stěžovat, že mají složitý život.
Můžu říct, že spousta věcí tady je lepších. Máte
lepší silnice, lepší auta a lepší školy. Ale jestli je
tady lepší život než u nás, to si netroufám říct.
Trochu to tedy otočím. Co si myslíš, že je v
Tanzanii lepší než u nás?
Už jsem to částečně zmiňoval. Myslím
si, že jsou u nás lidé schopní lépe spolupracovat.
Pokud je nějaký problém, dají hlavy dohromady
a řeší to společně. I lidé ve sborech, o kterých
ne vždy můžeme říct, že jsou bohatí, mají dobré
srdce, zejména co se týče pomoci druhým.
Některé rodiny se starají ve svých domovech
o sirotky. Příbuzní se většinou postarají o děti,
kterým zemřela blízká rodina. Nemůžu to říct
o všech lidech, ale je hodně takových. A nejsou
to jen křesťané.
Z druhé strany si cením lidí tady,
protože vím, že i oni mají dobré srdce, o čemž
jsem se mohl přesvědčit skrze projekt podpory
dětí v naší škole. A chci jim moc poděkovat.
Martine, máš nějaké životní motto nebo biblický verš, který Tě v životě provází?
Ano, mám jeden takový. Je to z Janova
evangelia 15:16. Měl jsem těžký život, ale tento
verš mi přináší povzbuzení, protože mě ujišťuje,
že je to Bůh, který si mě vybral, abych přinášel
ovoce. A to je velké požehnání.

BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ

Naše životy nejsou poměřovány
jen počtem let,
jsou poměřovány životy těch,
kterých se dotkneme.

www.detiafriky.cz
tel +420 737 258 720
email: detiafriky@seznam.cz
č.účtu: 2900428976 / 2010 v.s.860

ČESKÝ PRACOVNÍK

VE ŠKOLE LEA, DONGOBESH

S rozvojem českého projektu Děti
Afriky pro podporu vzdělanosti v regionu Mbulu
a s rozvojem tanzanského projektu Základní
školy LEA v Dongobeshi obě strany vnímají
z hlediska udržitelnosti projektu potřebu
místního pracovníka ve škole LEA.
Projekt dobrovolnictví INVYT, který
současně pokračuje, je skvělým projektem
pro interkulturní výměnu a rozvinutí spolupráce,
ale neřeší a ani není jeho cílem zasahovat
do vedení školy.
Po devítiměsíční zkušenosti prvních
dobrovolníků máme jasnější představu o tom,
jak škola funguje a kde je prostor ke zlepšení.
Věříme, že pozice asistenta školy místního pracovníka může véstke zlepšení
situace a pomoci v udržitelnosti celého projektu.
Vyslání
českého
pracovníka
do Dongobeshe si klade za cíl specifikaci pozice
asistenta ředitele školy LEA, obsazení dané
pozice a postupné předání pozice místní osobě.
Klíčovými v tomto procesu jsou
vzájemná spolupráce mezi vyslaným českým
pracovníkem a
místním pracovníkem
a postupné přenechávání zodpovědnosti místní
osobě.
Na
projektu
vyslání
českého
pracovníka se shodly všechny spolupracující
organizace: projekt Děti Afriky v rámci Farního
sboru SCEAV v Třinci, Základní škola LEA
a Slezská diakonie.
S týmem Děti Afriky jsme se proto
rozhodli do Dongobeshe vyslat pracovníka
pro pomoc při rozvoji základní školy LEA. Tuto
úlohu přijal Adam Sabela, který již dříve působil
v Dongobeshi jako dobrovolník.

DĚTI AFRIKY

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

Hledáme modlitební a finanční
podporu na 24 měsíců, čili na celou dobu
trvání projektu. Pokud byste Adama v
této službě chtěli podpořit, budeme rádi
za pravidelnou měsíční finanční podporu v
jakékoli výši. Celkem potřebujeme závazky na
13.500 Kč měsíčně. Pokud byste chtěli pomoci,
kontaktujte nás na e-mail: detiafriky@seznam.
cz nebo osobně Adama či pastora Michala
Kluse. Podporu můžete zasílat od listopadu na
účet: 2900428976/2010, VS:820, SS:014. Více
informací naleznete na webových stránkách:
www.sabelaadam2.wix.com/dongobesh.

Za poslední týden jsem s Martinem
Tangem absolvoval jako průvodce a překladatel
několik setkání a velmi příjemných návštěv
v rodinách, sborech, školce a škole. Téměř
pokaždé za mnou přišli lidé, ať už jsme byli
v křesťanském prostředí či nikoli, a velmi
pozitivně reagovali na Martinovu osobu.
“Je taková čistá duše”, “Mám pocit jako bychom
ho znali už dlouhé roky”, “Má v sobě takové
světlo”, “Chtěla bych s ním strávit více času”, to
jsou jen některé z reakcí lidí, které jsme navštívili.
Tato skutečnost mě nutí klást si otázku,
jestli i já jsem pro lidi ve svém okolí takovým
povzbuzením, jako je Martin. A nemyslím si, že je
to otázka barvy kůže, či životních podmínek. Čím
více jsem s Martinem, tím více jsem přesvědčen,
že to není ani Martin, kdo lidi tak oslovuje, ale
je to Kristus, který žije v něm. Když posloucháte
Martinovo svědectví, čím si prošel, a pak dojde
k momentu, kdy poznal Krista, zjistíte, že to je
ten moment, kdy Martin začal nést ono Světlo.
Výstižně to shrnul pastor Taska,
když po příjemném večeru, vyjádřil
vděčnost za jistotu toho, že přes všechny
rozdílnosti věříme ve stejného Boha. Kdyby
tomu tak nebylo, tak bychom se tento večer
nemodlili, naše rozhovory by vypadaly jinak
a také naše životy by vypadaly zcela jinak.
Ježíš řekl: “Tak ať svítí vaše světlo před
lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali
slávu vašemu Otci v nebesích.” (Matouš 5:16)
Myslím si, že bychom se k tomu
měli povzbuzovat navzájem. I Bůh nám
často posílá do života lidi, kteří nám v tomto
jsou příkladem. Tím největším příkladem
však zůstává Kristus, který přišel, aby svítil
lidem na cestu. Nezapomínejme, že nás
povolal k tomu stejnému. Buďme světlem
pro naše okolí. Je to naše každodenní misie.

Adam Sabela

pracovník ve škole lea
dongobesh - tanzanie - afrika
se svým Bohem zdolám hradbu,
s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá!
To, co řekne Hospodin, je protříbené.
On je štítem všech, kteří se k němu
utíkají.
Žalm18:31

Modlete se prosím za:
moji službu v základní škole lea
podporu vzdělanosti
skrze projekt Děti Afriky
vzdělání a duchovní vedení dětí
finanční stránku projektu
mé zdraví a fyzickou kondici
aktuální potřeby - viz web
web: www.sabelaadam2.wix.com/dongobesh
email: sabelaadam@gmail.com
mobil: +420 737 338 250
Bank. účet: 2900428976/2010 VS: 820, SS 014

ČÍSLO ÚČTU: 2900428976/2010
VARIABILNÍ SYMBOL 800 - OSOBNÍ PODPORA TANZANSKÝCH DĚTÍ A DALŠÍCH OSOB
VARIABILNÍ SYMBOL 820 - PODPORA SLUŽBY NAŠINCŮ V TANZANII
VARIABILNÍ SYMBOL 860 - PODPORA MÍSTNÍCH TANZANSKÝCH PROJEKTŮ
DÁLE SE DĚLÍ PŘIDÁNÍM SPECIFICKÉHO SYMBOLŮ, VÍCE INFORMACÍ: WWW.DETIAFRIKY.CZ

