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Madam Lydia – zástupkyně ředitele
Martina Tango

Madam Lydia

Autor: Lydia M. Geffi, překlad Karel Zientek

Drazí přátelé, milí sponzoři našich dětí,
na úvod mého povídání Vás chci
pozdravit slovy Žalmu 1, kde čteme tato
slova:

jmenoval Magasi, ale jeho nové jméno
bylo Joseph a moje matka se jmenovala
Maria Shaw. Bylo nás šest dětí a byli jsme
velmi chudí. Žili jsme v malé chatrči ve
východní části okrsku Laghaneyaya.

“Blaze muži, který se neřídí radami
svévolníků, který nestojí na cestě hříšných,
který nesedává s posměvači, nýbrž si
oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho
zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako
strom zasazený u tekoucí vody, který dává
své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.
Vše, co podnikne, se zdaří.”

Nejdřív bych Vám chtěla říct něco o mém
vzdělání a hned zde musím zdůraznit, že
jsem neměla přístup k tak kvalitnímu
vzdělání, jaké mají dnes děti ve škole
LEA. Tyto děti mají možnost se skutečně
velmi kvalitně vzdělávat. Když jsem byla
na základní škole, tak to docela šlo,
jelikož se tam neplatily žádné poplatky,
ale později jsem narazila na mnohé
těžkosti, které hlavně souvisely s tím, že

Jmenuji se Lydia Magasi Geffi a narodila
jsem se v kmeni Iraq ve vesnici
Dongobesh dne 30. 12. 1949. Můj otec se
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jsem často nemohla zaplatit školné.
Naštěstí se mě ujal pastor Espegren ze
skupiny norských misionářů, který mě
sponzoroval a platil za mne školné.
Kdyby to tehdy neudělal, neměla bych
žádnou šanci a musela bych školu
opustit. Dodnes jsem mu za to nesmírně
vděčná, protože svým šlechetným činem
zcela změnil kvalitu mého života. Ať
všemohoucí Bůh žehná všem, kdo se
rozhodnou podobně jako on.

pohody mezi dětmi. To považujeme za
klíčové, aby se všechny děti ve škole
cítily dobře a netrpěly pocitem
méněcennosti.
Ředitele školy Martina Tango znám už z
doby, kdy spolu s pastorem Zakem kázali
evangelium
na
různých
místech
v regionu, aby dobrá zpráva o spasení v
Kristu Ježíši se dostala ke všem lidem v
tomto kraji. Tak jsme se měli možnost
potkat v době, kdy jsem ještě pracovala
jako učitelka ve státní škole. Potom
jednoho dne přišel za mnou a zeptal se,
zda bych mu nechtěla pomoci s výukou v
jeho škole LEA. Bez váhání jsem ráda
souhlasila a stala se členem učitelského
sboru LEA. Nyní už pracujeme spolu
dlouhá léta, protože Martin je člověk,
který stále přichází s novými nápady, jak
vše měnit k lepšímu a posouvat věci
rychle kupředu, a to jak v oblasti
zvyšování kvality výuky, tak i v oblasti
budování technického zázemí školy. Je to
člověk, který má Boží bázeň v srdci, jak je
psáno v Přísloví 14:26. : ”V bázni před
Hospodinem má člověk pevné bezpečí a
útočiště pro své syny.”

S jeho pomocí se mi podařilo úspěšně
absolvovat T. T. Collage a potom jsem
pracovala na různých místech v našem
regionu jako učitelka na různých
stupních
vzdělávání,
potom
jako
asistentka hlavního učitele, pracovnice
ve školství zodpovědná za přípravu
učebních osnov a později také jako
hlavní
učitel. Mému
učitelskému
povolání se věnuji už více než 40 let.
Jsem vdaná, měla jsem pět dětí, tři dcery
a dva syny. Synové už bohužel zemřeli.
Můj život je požehnán tím, že mám pět
vnuků, kteří mohou chodit do školy, a
jednu vnučku, která má teď tři měsíce.
Chtěla bych tím velmi poděkovat
přátelům z České republiky, kteří
podporují
mého
vnuka
Richarda
Valentina, ať Vám všemohoucí Bůh hojně
žehná!

A nyní bych se ještě chtěla zmínit o
dobrovolnické službě vašich mladých.
Upřímně řečeno, všimla jsme si mnoha
rozdílů ve vyučovacích metodách a také v
tom, jak vše dokážou dělat s nadšením a
bez předsudků. Dovolte mi, abych
vyjádřila své postřehy.

A nyní bych chtěla říct několik slov o
vzdělání, kterého se dostává dětem ve
škole LEA. Od našich dětí požadujeme,
aby byly v procesu vzdělávání velmi
zdatné a výkonné a aby dosahovaly velmi
dobré hodnocení ve všech předmětech.
Děti, kterým se to daří a dosahují velmi
dobrých
výsledků,
mají
zároveň
povinnost pomáhat těm slabším v
jednotlivých učebních skupinách a tím
zároveň vytvářet atmosféru duševní

První věc je jejich osobní angažovanost a
nadšení, s kterým si připravovali a vedli
hodiny tak, aby dokázali zaujmout každé
dítě a tak ho vtáhnout do výuky.
Používali metody, které umožnily dětem
být součástí výuky, přímo participovat na
výuce třeba tím, že si připravili spoustu
praktických učebních pomůcek, které
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děti potom využívaly během vyučování.
Jindy zase měli připravené video pro děti
nebo praktické pomůcky, s kterými děti
pracovaly během vyučování. Takto měli k
dětem velmi blízko, děti byly pozitivně
motivovány a ochotně spolupracovaly při
výuce. S takovým přístupem k dětem se u
našich učitelů setkávám opravdu jen
výjimečně a opravdu toho bylo hodně, co
jsme se mohli naučit od dobrovolníků. S
velkým povděkem jsme přijímali jejich
službu ve škole a velmi pozitivně jsme
hodnotili jejich přínos pro školu LEA.
Velmi jim také záleželo na tom, aby své
závazky a sliby vůči škole LEA vždy
splnili na 100% a včas. A právě v této
oblasti jsem já osobně velmi oceňovala
jejich přístup a vytrvalost, protože v naší
kultuře to je jinak a můžeme se zde
mnohému naučit. Velmi také oceňuji, že
v rámci svých aktivit dokázali být s dětmi
velmi dlouho a snažili se dětem předat to
nejlepší a to dokonce i dětem v místní
komunitě mimo školu LEA, když s nimi
dokázali hrát nejrůznější hry např.
fotbal. Když je překvapilo něco, co pro ně

nebylo zrovna moc příjemné, byli velmi
flexibilní, dokázali se rychle zorientovat
a vše zvládnout. Ve všech směrech byli
velmi tolerantní a pro školu LEA toho
udělali opravdu hodně! Nikdy na ně
nezapomeneme, jsou stále v naší mysli a
naše dveře zůstanou pro ně vždy
otevřené. Chtěla bych jen zase
zopakovat, že jste u nás velmi vítáni,
vždy znovu a znovu.
Až ukončím svou práci pro školu LEA,
chtěla bych se více věnovat své rodině,
práci na zahrádce a také službě v církvi.
Plnit ve svém životě Boží vůli je to
nejlepší, co můžeme v životě dosáhnout.
To je mé vyznání. Budu se také vytrvale
modlit za dobro a prospěch dětí a
dobrovolníků a také za Vás všechny, kteří
jakýmkoliv způsobem pracujete pro
školu LEA.
Ještě jednou moc děkuji! Pán Vám všem
hojně žehnej!

Střípky našich INVYT dobrovolníků za celou dobu
projektu Děti Afriky
Autor: Silvia Žiaková

Adam
Sabela:
Dobrovolnictví
v
Dongobeshi je obohacením. Skrze drobné
momenty, vztahy, zážitky se mění
obecné pohledy. Z odstupem času je to
velmi
nepopsatelná
zkušenost,
a
přestože jsem se já snažil pomoci
druhým, mám pocit, že jsem odjížděl
nejvíce obdarován...a mimo jiné jsem
během INVYTu potkal svou budoucí
ženu a mé děti.
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Daniel Litvan: „Kdo mnoho cestoval,
mnoho poznal.“ To jsou slova biblického
Sírachovce a myslím si, že jsou jako ušitá
na
dobrovolnický
projekt
INVYT.
Dobrovolník po delší době zjistí, že odjel
učit a naučil se. Že odjel pomáhat, ale
bylo mu pomoženo. Že chtěl druhým
něco ukazovat a přitom teprve potom
sám poznal, že chtěl životy měnit, ale
jemu samotnému se život změnil.

Deniska Skrbková: Afrika prý mění lidi.
Změnila mě? Těžko říct... Vím, že jsem se
tu hodně věcí naučila a odhalila na sobě
některé vlastnosti, o kterých jsem vůbec
netušila, že mám. Naučila jsem se nebát
se překážek a bojovat za to, čemu
věřím. Naučila jsem se, že náznaky
a naříkání nic nevyřeší a že jeden člověk
sice nezmění svět, ale může změnit
spoustu životů k lepšímu... Už je to pár
let, co jsem se vrátila, přesto mi zůstalo
mnoho vzpomínek a zážitků...a hlavně
mi zde zůstala moje druhá rodina, ke
které vím, že se mohu kdykoliv vrátit.

Aniela Taska: Mohla jsem objevit věci,
důležité pro můj život, které bych ve
svém pohodlí tady doma nikdy objevit
nemohla. A tanzanské děti navždy
zůstanou blízké mému srdci.

Michal Dzetkulič: Služba mi dala
uvedomenie si ako málo človek potrebuje
pre život a čo je skutočne dôležité. Tiež
som dostal od detí mnoho mnoho
radosti, ktorá so mnou zostáva aspoň z
nejakej časti aj dnes.
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Silvia Žiaková: Služba v Tanzanii
prostřednictvím programu INVYT mi
dala úplně jiný pohled na svět. Míň
svazujícího materiálna, více zaměření na
daný okamžik, novou tanzanskou rodinu,
lásku dětí, splněný sen a vzpomínky na
celý život – to je jenom krátký seznam
toho, co jsem si během těch dvou let
z Afriky odvezla. Nakonec bych řekla, že
víc než já jsem pomohla Africe, Afrika
pomohla mně.

Lucie
Mannheimová:
Můj
čas
v Tanzanii mi ukázal, že jsme si napříč
kontinenty mnohem více podobní než
rozdílní, že to, co nás spojuje, je silnější
než jakékoliv rozkoly. Přínos těch pár
měsíců pro celý můj život je opravdu
nepopsatelný, a pokud podobnou
zkušenost zvažujete, můj názor je jasný:
rozhodně jeďte!

Mária Petrejčíková: Vďaka INVYT som
spoznala vzácnych ľudí v Sliezskej
Diakonii či v OZ Deti Afriky SK, CZ. Žila
som v úplne inom prostredí i kultúre v
Tanzánii. Zistila som, že som bohatá a že
k prežitiu
toho
veľa netreba ...
a predovšetkým to, že Pán Boh sa o mňa
postará aj keď moji blízki budú ďaleko.

Lucia Trnkócyová: Program INVYT
bude pre mňa rok, na ktorý nikdy
nezabudnem a vďaka ktorému si človek
uvedomí, na čom skutočne záleží. Po
odchode z Tanzánie tam ostal aj kusok
môjho srdca, ktorý ma bude stále volať
naspäť.
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Beniamin Kantor: Díky času v Tanzanii
jsem si uvědomil, že život s menším
materiálním bohatstvím může být klíčem
k bližšímu vztahu s Bohem a že je třeba
přijímat s pokorou a vděčností všechno,
čím nás Bůh obdařil - např. fungující
rodina, skvělé zdravotnictví a školství,
svoboda.

Maria Taska: Dobrovolnická činnost
INVYT Junior mi pomohla uvědomit si,
že ať už žije člověk na druhé straně světa,
také si nese s sebou různé problémy a
překážky, které ho svazují, ale pokud
opravdu chce, může opravdu hodně věcí
změnit.
Adam Gaura: Dobrovolnická služba
INVYT Junior mi ukázala, jak důležité a
obohacující je pomáhat lidem kolem
sebe. Naučila mě více si cenit toho, co
mám, a pomohla mi uvědomit si, kolik
možností pro službu mám.

Barbara Gaura: Dobrovolnictví v
Tanzanii mi změnilo pohled na svět.
Uvědomila jsem si, jak můžeme být
vděční za to, co máme.

Biblické okénko
(převzato z www.farnosthalenkovice.eu)

Pokud navštívíte planetárium v Brně na
Kraví Hoře, nenechte si zde ujít 3D
projekci dokumentu Tajemství gravitace:
Po stopách Alberta Einsteina. Budete mít
možnost se velmi působivým a
pochopitelným způsobem seznámit s

Einsteinovou teorií relativity a tím i s
jeho poznatky o čase a prostoru.
Téma času a prostoru nám věřícím není
cizí a nacházíme ho i v Bibli, např.
v evangeliu sv. Marka (Mk 11, 12-14 a v
té souvislosti pak dále Mk 11, 20-26).
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Zelenající se a bujný, už z dálky viditelný
fíkovník. Kolemjdoucí zlákáni jeho
plodnou vizáží však hledají ve změti listí
šťavnaté plody marně. I Ježíš hledá, ale
nenachází. V ten pravý čas, kdy Ježíš
přichází a probírá jeho korunu a touží po
jeho plodech k nasycení, fíkovník své
plody nenabízí a pouze vzbuzuje
falešnou naději. Fíkovník tak promarnil
svůj pravý čas a usychá...

pravý čas, jemuž listí neuvadá...“ (Žalm 1,
3). A jelikož jsme začali Albertem
Einsteinem, tak jím toto krátké
zamyšlení také skončeme. Moudře a s
vtipem nám radí: „Život je jako jízda na
kole. Abyste udrželi balanc, musíte se
neustále pohybovat dopředu.“ Známý
astrofyzik Jiří Grygar pak připomíná, že
původ života ve vesmíru byl tématem i
pro Alberta Einsteina. Ten se svérázností
sobě vlastní vyznal své přesvědčení
slovy: „Pravděpodobnost náhodného
vzniku života je zhruba táž jako možnost,
že se výbuchem v tiskárně pečlivě vysází
a vytiskne slovník cizího jazyka.“

Kéž bychom byli jiní a nesli pravé ovoce,
v pravý čas a na pravém místě! A naplnili
tak slova žalmu: „Je jako strom zasazený
u tekoucí vody, který dává své ovoce v

Stavba nového sociálního zařízení
Autor: Michal Klus

Z důvodu pandemie došlo v Tanzanii ke
značnému zpřísnění podmínek pro školy.
Projevilo se to především v tom, že
v jedné lavici mohou sedět pouze dvě
děti (v některých třídách jsme měli
v lavici děti 3), že v jedné posteli smí
spát pouze jedno dítě (v jedné posteli
spaly vždy dvě děti) a že se zvýšil
minimální počet toalet a umyvadel. Opět
jsme viděli, jak nás Pán Bůh požehnal
v tom, že jsme právě letos stavěli
ubytovnu pro děti. Měli jsme v plánu

opustit část pronajímaných prostor. To
nakonec nebude možné, ale díky nové
budově máme prostor pro všechny děti, a
tak provoz školy může pokračovat bez
omezení. V průběhu léta se stavělo
především nové sociální zařízení, tedy
toalety a umývárny pro děti. Díky
štědrosti mnohých dárců práce postupují
zdárně kupředu. V polovině srpna už byla
stavba pod střechou a pokračovalo se
v dokončovacích pracích.
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Chceme tímto poděkovat všem, kteří
v této situaci přispěli na tyto stavební
práce. Přesto jsme odeslali více

prostředků, než jsme přijali. Pokud byste
tyto nečekané a nákladné projekty chtěli
ještě podpořit, budeme velmi vděční.

Africké sny
Autor: Michal Klus

Na letošní říjen jsme plánovali oslavu 10
let trvání projektu. Očekávali jsme, že
přijedou hosté z Tanzanie a že spolu
prožijeme hezké odpoledne vděčnosti.
Vzhledem k probíhající pandemii se
nepodařilo zajistit pro naše přátele pasy,
a tak jejich cesta není reálná. Navíc je
doba velmi nejistá a nevíme, jaká bude

situace v říjnu. Po zvážení všech těchto
okolností jsme se rozhodli, že letos naše
každoroční setkání přátel Děti Afriky
neuskutečníme. Věříme, že i přes tyto
okolnosti zůstaneme v kontaktu a že tu
oslavu někdy uspořádáme. Samozřejmě
Vás budeme s předstihem informovat.

Aktuality

Zpracoval: Michal Klus

Pandemie samozřejmě zasáhla do
našeho projektu v mnoha oblastech. Je
nám moc líto, že velmi pokulhává
spojení mezi podporovateli a dětmi. Žel,
dopisy od dětí, které nám z Tanzanie
poslali už počátkem roku, nikdy
nedorazily. A vzhledem k tomu, že do
Tanzanie nikdo necestoval, tak je ani
nikdo nemohl přivézt osobně. Je nám to
moc líto, ale asi nezbývá než doufat, že
se situace opět brzy normalizuje. Dopisy,
které jste nám pro děti doručili, jsme
poštou poslali a děti je obdržely.

škole, ale i v dalších školách to přijali
s velkým povděkem. Zdá se, že se nemoc
způsobená
coronavirem
COVID-19
v našich školách neprojevila.

Náš spolupracovník pastor Zak Malekwa
prodělal zápal plic, při kterém byl na
několik dnů hospitalizován. Byl také
testován na COVID-19, ale s negativním
výsledkem. Nyní už je zdravý a plně
zpátky ve službě.




K srpnu
2020
jsme
podporovali 251 osob!

Stále nevíme, kdy se nám podaří do
Tanzanie podívat osobně. V posledních
dnech se letecký provoz i do Tanzanie
postupně obnovuje. Pokud by to bylo
možné, rádi bychom návštěvu uskutečnili
ještě letos.

Děkujeme!

Výuka na školách byla v Tanzanii
obnovena od 1. července. V naší LEA
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v Tanzanii

