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Ohlédnutí 
za rokem 2019
Autor : Michal Klus

Skončili jsme devátý rok působení 
projektu Děti Afriky a vstupujeme do 
desátého roku. Chci opět využít této 
příležitosti, abych poděkoval Vám 
všem, kdo za tímto projektem stojíte. 
Děkujeme za to, co pro projekt Děti 
Afriky děláte, za to, že ho propaguje-
te, že ho podporujete finančně a že se 
za něj modlíte. Děti Afriky - to je ko-
munitní projekt a vy jste komunitou 
Děti Afriky. Děkujeme. 

Rok 2019 byl přelomový v oblasti vy-
sílání dobrovolníků. Poprvé se nám 
podařilo realizovat projekt INVYT 

junior, a tak jsme v létě na  dva měsíce 
vyslali 4 dobrovolníky. Nebyl to levný 
projekt, ale dle prvních hodnocení 
ho považujeme za velmi zdařilý. Nej-
viditelnějším otiskem služby těchto 
dobrovolníků je nová slepičí farma 
ve škole, která se zdárně uchytila. 
Naši dobrovolnickou službu nicméně 
zasáhla změna legislativy v Tanzanii. 
Ta ukládá organizacím novou povin-
nost přeregistrovat se, pokud chtějí 
přijímat dobrovolníky. Přestože škola 
LEA už dodala všechny potřebné do-
kumenty, stále neobdržela potřebnou 
registraci. Z toho důvodu se před-

Dokončená budova tříd
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Rozestavěná ubytovna

časně počátkem roku 2019 vrátily 
Maruška a Lucie z projektu INVYT 
a v listopadu 2019 Aniela z projektu 
INVYT+. Ta dokonce musela zkrátit 
svůj plánovaný pobyt na polovinu. 
V posledních dnech se nám podařilo 
najít novou cestu, jak vyslat dobro-
volníky, a tak máme naději, že se do 
Tanzanie snad někdy v létě dobrovol-
níci vrátí. 

Už v lednu jsme zorganizovali výjezd 
šestičlenné skupiny pod vedením 
Karla Zientka do Tanzanie. Jsme 
vděčni za bezpečný průběh cesty  
a povzbudivé zprávy, které přivezli. 
Na druhé straně, v říjnu jsme potom 
hostili tři hosty z Tanzanie. O tom 

Informace o celkovém financování 
v roce 2019 zatím nemáme, protože 
v době psaní tohoto článku ještě 
neproběhla účetní uzávěrka. Přine-

seme je v příštím čísle zpravodaje. 
Jednoznačně ale děkujeme za Vaši 
štědrost.

píšeme více v samostatném článečku. 
V průběhu roku 2019 vzrostl počet 
podporovaných osob z 227 na 243.  
V investiční oblasti jsme podporovali 
především výstavbu dvou nových tříd 
včetně sociálního zázemí a kabinetů. 
Ty byly zdárně dokončeny, vybaveny 
a používají se.

Dále jsme přispěli na stavbu no-
vého velkého hostelu, což je tedy 
ubytovna pro děti, které nechodí po 
škole domů. V současné době je totiž 
ubytování zajištěno v pronajatých 
budovách. Byla dokončena stavba zdí 
a byla osazena střešní konstrukce. 
V těchto dnech se budova pokrývá  
a začne se omítat.
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Radost z návštěvy
Autor : Michal Klus

Už někdy koncem roku 2018 jsme 
přemýšleli o tom, koho z tanzan-
ských hostů pozveme v roce 2019 
na návštěvu. Už tehdy jsme hovořili  
o tom, že bychom chtěli pozvat ře-
ditele Martina Tango s manželkou  
a pojmout tu cestu více odpočinkově, 
jelikož máme někdy pocit, že pracují 
až moc. A tak jsme začali se všemi 
přípravami. Martinova manželka 
neměla ani občanský průkaz. Takže 
získání cestovního pasu byl opravdu 
dlouhý proces. Mezitím se nám nic-
méně ozval sám Martin a řekl nám, 
že přece jen není úplně vhodné, aby 
jel on s manželkou a nejel pastor Zak. 
V Tanzanii si totiž opravdu váží těch, 
kdo jsou jejich duchovní otcové. Mar-
tin dokonce od dalších zahraničních 

sponzorů sehnal peníze na letenku 
pro něj. Potom ale dokonce přišel 
návrh, aby jela i manželka pastora 
Zaka. Ta to nicméně ze zdravotních 
důvodů nakonec odmítla. Takže jsme 
plánovali tříčlennou návštěvu. 

Jsme moc vděční pracovníkům slo-
venské ambasády v Nairobi, že dali 
zelenou a naši cestovatelé dostali do 
svých pasů víza. Navíc říkali, že po-
hovory na ambasádě byly velmi pří-
jemné. Z takových věcí máme radost. 
Na počátku října tedy naši přátelé od-
cestovali do Evropy. Nejprve strávili 
týden s našimi přáteli na Slovensku  
a potom už dojeli k nám na Slezsko. 
 

Setkání s ředitelkou 
Annou Jež ve škole v Třinci
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Přestože jsme plánovali připravit od-
počinkový program, opět se nám to 
moc nepodařilo. Pravdou je, že jsme 
silně omezili službu našich hostů, 
takže z toho pohledu jsme uspěli. 
Na druhou stranu jsme naplánovali 
až příliš poznávacích akcí a výletů. 
První dva dny hosté strávili ve Slez-
ské diakonii. Byli velmi vděční za 
možnost seznámit se se službou dia-
konie a především oceňovali to, jak 
se u nás staráme o hendikepované 
děti. Dále pod vedením pracovníků 
Slezské diakonie měli příležitost re-
flektovat službu dobrovolníků v Tan-
zanii a přemýšlet, jak zúročit nabyté 
zkušenosti. 

Hlavním důvodem příjezdu našich 
hostů byla jejich účast na setkání 
Africké sny, kde se mohli setkat  

s mnohými podporovateli projektu. 
Věříme, že pro účastníky i pro naše 
hosty to byl radostný večer vděčnosti 
za to, co Pán Bůh skrze tento projekt 
koná. A tak byl čas vzpomínat, sdílet 
vize, naslouchat zpěvu našich hostů 
a také se vzájemně a osobně setkat.  
Kromě tohoto setkání naši hosté 
sloužili také na bohoslužbách, setká-
ní dorostu a na základní škole. Také 
jsme se setkali při společné poradě 
či při přátelském posezení s českým 
týmem Děti Afriky. To vše bylo orá-
mováno mnohými návštěvami v ro-
dinách přátel a také mnohými výlety 
do bližšího či vzdálenějšího okolí, 
třeba do Krakova. 

Po týdenním pobytu u nás jsme se 
přesunuli do Prahy, kde jsme si jed-
nak užili město, a jednak naši přátelé 

Procházka po Praze



–  5  –

posloužili na setkání slovenské evan-
gelické mládeže, na které přišlo také 
nemálo hostů. 

Potom už přišlo loučení na ruzyň-
ském letišti, odkud naši přátelé  
letěli ještě na návštěvu podporovate-
lů ve Frankfurtu, a potom už se vraceli 
domů.

Když jsme zpětně hodnotili tuto  
návštěvu, tak ředitel Martin velmi 
ocenil, že jich mohlo přijet více.  
Minule tady byl sám a říkal, že bylo 
mnohem lepší, když mohli společ-
ně reflektovat nabyté zkušenosti  
a přemýšlet, jak je aplikovat do svého 

prostředí. Na druhé straně řekl, že 
tentokrát byl celkový výjezd příliš 
dlouhý a příště ho musíme udělat 
kratší. Každopádně vyjádřil velkou 
vděčnost za možnost této návštěvy, 
osobních setkání a předávání zkuše-
ností. 

My bychom také rádi vyjádřili podě-
kování všem podporovatelům. Přede-
vším díky štědré sbírce na Afrických 
snech, ale i díky individuálním pod-
porovatelům a partnerům ze Sloven-
ska jsme byli schopni finančně pokrýt 
všechny náklady spojené s cestou. To 
je pro nás velkým povzbuzením v plá-
nování dalších podobných výjezdů. 

Procházka po Praze
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Človek si všíma zovňajšok, 
Hospodin však hľadí na srdce
Autor : Silvia Žiaková

Mnoho krát pri spomínaní na môj 
čas v Tanzánii a konkrétne na ria-
diteľa školy LEA Martina Tanga mi  
v mysli znie príbeh o Dávidovi a jeho 
pomazaní za kráľa. Hoci bol Dávid 
nenápadný pastier, Hospodin sa 
nepozeral na jeho výzor alebo spolo-
čenské postavenie, ale na jeho srdce. 
Aj napriek tomu, že by to málo kto 
čakal, mal pre neho pripravený plán 
stať sa kráľom.
 
Ja sama Dávida poznám len z čítania 
Biblie. Zato som vo svojom živote 
mala šťastie spoznať riaditeľa školy 
LEA Martina Tanga. Podobne ako 
Dávid, aj Martin bol v mladosti nie-
kým, o kom by väčšina ľudí nikdy 
nepovedala, že bude riadiť štyri školy 
a poskytovať vzdelanie viac ako tisí-
com tanzánskych detí. Hoci Martin 
pochádza z chudobných pomerov,  
v mladom veku sa z neho stala sirota 
a musel sa začať starať nie len o seba 
ale aj o svojich súrodencov, dôveroval 
a neustále dôveruje Hospodinovi. 
Práve Hospodin sa nedíval na jeho 
výzor či problematickú minulosť. 
Díval sa na jeho srdce a sníval sen  
o tom, ako sa Martin stane riadi-
teľom.

Nech je toto svedectvo povzbudením 
aj pre všetkých nás. Práve teraz, na 
začiatku nového roku, keď snívame 

o tom všetkom, čo chceme v roku 
2020 dosiahnuť, nezabúdajme na sny, 
ktoré má pre nás pripravené Hospo-
din. On sa totiž nedíva na vonkajšiu 
krásu, majetok či postavenie, ale na 
naše srdcia.

Dobrovolnice Anielka 
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I letos plánujeme vyslat do Tanzanie 
tým, který by povzbudil naše partnery, 
podíval se, jak věci fungují, a posloužil, 
kde bude třeba. Předpokládaný termín 
výjezdu je počátek května a to v délce 
cca 12 dnů. V souvislosti s výjezdem 
vyhlašujeme sběr dopisů pro podpo-
rované osoby. Děti dopisy dostávají 
moc rády, a tak za ně budeme vděčni. 
Na druhé straně, podporovaných 
osob je už téměř 250, takže nejsme 
schopni vzít nic více než dopisy. Mů-
žeme vzít pouze dopisy do velikosti 
A5, které budou ploché. Obálka tedy 
může obsahovat pouze dopis, foto-
grafie nebo nějaké záložky či nálepky. 
Také prosím, abyste neposílali peníze 
či nic hodnotného. Pokud byste je 
chtěli nějak speciálně obdarovat, 
kontaktujte nás, můžeme něco vymy-
slet. Dopisy nám můžete zaslat poštou  
v druhé obálce nebo doručit osobně do 
kavárny Pamoja ve Sborovém centru 
Hutník v Třinci, a to nejpozději  do pát-
ku 15. dubna. Děkujeme.

• • •

I letos vyhlašujeme aktualizaci cen 
podporovaných osob, především dětí, 
dle současného kurzu měn. Náklady 
na dítě, které dochází do školy denně, 
jsme na rok 2020 stanovili na 7.800 
Kč ročně (650 Kč měsíčně). Náklady 
na dítě, které ve škole i bydlí, jsou 
11.040 Kč ročně (920 Kč měsíčně). 
Pokud tedy platíte více, můžete 

své příspěvky snížit. Pokud platíte 
méně, není vaší povinností příspě-
vek navýšit, ale nám to samozřejmě 
pomůže a nebudeme muset danou 
osobu dotovat z jiných zdrojů. Pokud 
nevíte, jaká je vaše konkrétní situace, 
kontaktujte nás.

• • •

Stále pokračujeme v projektu Kaše 
pro nejchudší a zajišťujeme stravu 
pro děti ve třech malých školách  
v odlehlé oblasti Yeada Chini. Dě-
kujeme těm, kdo se stali partnery 
tohoto projektu a pravidelně měsíčně 
na něj přispívají. Stále nemáme po-
krytou celou částku, kterou měsíčně 
zasíláme. Pokud byste tedy chtěli na 
tento projekt přispět nebo přispívat, 
kontaktujte nás. 

• • •

Mládež z evangelického sboru v Čes-
kém Těšíně udělala fundraisingovou 
akci na klávesy pro děti z naší školy. 
Pěvecké sbory ve škole jsou velmi ak-
tivní, mnoho nových dětí se naučilo 
hrát na keyboard, a tak je tento dar 
velkým přínosem pro děti a rozvoj 
jejich talentů. Moc děkujeme!

• • •

Děkujeme těm, kdo přispěli na sbírku 
na lavice pro střední školu. Inspekce 

Aktuality
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DĚTI AFRIKY

REVOLUČNÍ 609, 739 61 TŘINEC

TEL.: 773 258 720, 608 744 764

EMAIL: DETIAFRIKY@SEZNAM.CZ

WEB: WWW.DETIAFRIKY.CZ

ČÍSLO ÚČTU: 2900428976/2010

v. s.: 800 - Osobní podpora tanzanských dětí a dalších osob

v. s.: 810 - Podpora tanzanských evangelistů

v. s.: 820 - Podpora výjezdů do Tanzanie

v. s.: 860 - Všeobecná podpora investic do misijních projektů

Nové lavice pro střední školu 

totiž škole vytkla, že děti sedí v lavi-
cích určených pro základní školy. Dle 
tanzanských standardů má mít kaž-

dý středoškolský student svojí vlastní 
lavici. Nyní už je vše v pořádku. 


