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Martin P. Tango, ředitel školy LEA
v nové ubytovně pro studenty

Jaký byl rok 2020
Autor: Michal Klus

Rok 2020 byl i pro nás v projektu Děti
Afriky rokem neuskutečněných plánů.
Na druhé straně nutno říci, že samotný
cíl projektu, tedy podpora služby našich
partnerů, nebyl zasažen do svého srdce a
většina aktivit na místě mohla
pokračovat. Chceme připomenout, že
všechny námi podporované školy
pokračovaly ve své činnosti s výjimkou
jednoho měsíce, kdy byly školy zavřené.
Potom už se pokračovalo ve standardní
výuce, a tak je tomu dodnes. Také
misijní a evangelizační projekty
pokračují bez omezení. Pokračovaly

rovněž investiční projekty, a to
především stavba nové ubytovny. Ale o
tom později.
Jak jsme průběžně informovali, měli
jsme velké plány spojené především
s tím, že v roce 2020 uplynulo 10 let od
založení projektu Děti Afriky. V květnu
jsme plánovali oslavy v Tanzanii a
v říjnu u nás. Těšili jsme se dokonce, že
pozveme několik dětí z Tanzanie, aby
přijely na tuto oslavu do Slezska.
Nakonec se vše kvůli pandemii muselo
zrušit. Do Tanzanie nevycestovala žádná
skupina od nás a z Tanzanie k nám také
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nikdo nepřijel. Výjimkou byla soukromá
cesta Aniely Taskové, která mimo jiné
navštívila také Dongobesh a na podzim
přivezla dopisy od podporovaných osob.
Zrušit jsme museli také výběr a výjezd
nových dobrovolníků programu INVYT,
kteří původně měli v Tanzanii od léta
loňského roku sloužit.
O to více jsme byli vděční za rozvoj,
který umožňoval, že jsme mohli mít
pravidelné spojení skrze internetové
připojení. Byli jsme tedy dobře
informováni o tom, co se děje, a měli
jsme radost z toho, že internet
v Dongobeshi je už tak dobrý, že jsme
mohli mít i kvalitní video hovory.
Jsme také vděční, že i v loňském roce
nám přibývali podporovatelé. Na konci
roku platilo, že celkově jsme už podpořili
nebo podporujeme 327 osob. Ke konci
roku bylo v programu podporovaných
263 osob. V lednu jsme odeslali

potvrzení o darech na náš projekt pro
309 podporovatelů. Děkujeme!
K financím
můžeme
říci,
že
reflektovaly průběh roku. V příjmové
oblasti je vidět pokles. Nicméně nestalo
se nic dramatického. Přestože několik
podporovatelů se dostalo do situace, kdy
museli z finančních důvodů ukončit
podporu, našli se podporovatelé noví.
Obecně jsou výnosy nižší, především
proto, že se nedělal žádný fundraising na
dobrovolníky,
jelikož
se
projekt
dobrovolníků neuskutečnil. Náklady na
dobrovolníky, které tam vidíte, jsou
tvořeny poslední úhradou faktury
spojené se službou dobrovolníků v roce
2019.
Pokud byste měli k financím jakékoli
dotazy,
určitě
nás
kontaktujte.
A každopádně Vám děkujeme za Vaši
štědrost a podporu!

Hospodaření v roce 2020
Náklady
Sponzorství osob
Podpora projektů v TZN
Provoz, propagace, akce
Služba dobrovolníků v TZN
Výjezdy do TZN
Poštovné
Bankovní poplatky a daně
Náklady celkem

2 491 479 Kč
494 888 Kč
3 616 Kč
14 732 Kč
75 122 Kč
3 394 Kč
1 173 Kč
3 084 404 Kč

Výnosy
Sponzorství osob
Dary na projekty
Sbírky na projekty
Dary na službu dobrovolníků
Dary na výjezd do TZN
Dary a sbírky na příjezd hostů z TZN
Úroky
Výnosy celkem

2 189 315 Kč
514 027 Kč
6 348 Kč
37 959 Kč
69 842 Kč
1 000 Kč
2 648 Kč
2 821 139 Kč

-2-

Hospodaření
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2017

2018

2019

2020

Celkové náklady

Celkové výnosy

Náklady na sponzorství

Výnosy na sponzorství

Otevření ubytovny pro děti
Autor: Michal Klus

V pátek 15. ledna 2021 došlo ke
slavnostnímu otevření nové ubytovny pro
děti školy LEA v Dongobeshi. O této
ubytovně se snilo dlouho. Když škola
v roce 2009 začala, bylo několik desítek
dětí ubytovaných v rodinách učitelů a
přátel školy. Později se pronajala první
ubytovna. Vzhledem k rapidnímu rozvoji
školy ovšem brzo nestačila, a tak se
pronajala druhá budova. Ale růst
pokračoval a situace nebyla dobrá,
protože budovy byly v městské zástavbě a
vlastně moc nevyhovovaly svému účelu. A
hlavně, brzy byly zase plné. Vzpomínám
na jedno setkání, kdy jsem měl pocit, že
při společné večerní bohoslužbě asi
omdlím. Místnost byla narvaná do
posledního místečka. Děti stály jedno
vedle druhého. Později se vyskytla
příležitost k pronájmu areálu zkrachovalé
školy, kde byla i ubytovací zařízení. Toto
byly po drobných opravách hezké a
vhodné prostory pro děti. Nicméně nájem
nebyl nízký.

Každopádně už od začátku tady byl sen
mít svoji vlastní ubytovnu. Dlouho to
vypadalo jako nereálný sen. Už před
mnoha lety sice probíhaly nákupy a
výměny pozemků vedle školy, ale se
zahájením prací se stále čekalo, protože
náklady byly veliké. Nicméně v průběhu
roku 2018 se objevili další partneři, kteří
přislíbili finanční pomoc. A tak se v druhé
polovině roku 2019 naši přátelé s vírou
rozhodli pustit do díla. Nejprve několik
měsíců vyráběli cihly, potom kopali
základy a stavba pomalu rostla.
Jak možná víte z našich zpravodajů,
termín otevření se také stále posouval,
protože inspektoři měli stále větší
požadavky. Nejprve se totiž stavěla pouze
ubytovna s tím, že děti budou využívat
sociální zařízení ve škole. To ale hygiena
později zatrhla, a tak se musely stavět i
sociálky. Dále přišel požadavek na
místnosti pro praní prádla a pro stříhání
vlasů. A nakonec požadovali zděný
dvoumetrový plot okolo celého areálu.
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A pak už nic nebránilo tomu, aby se vše
otevřelo.
Když s námi naši partneři konzultovali
termín otevření, tak počítali s tím, že
nemůžeme chybět. Nemohli jsme je
zklamat. Považovali jsme tuto událost za
tak zásadní, že jsme i přes složitou
pandemickou situaci vycestovali, i když
jen
ve
velmi
skromném počtu.
Slavnostního otevření jsem se účastnil
spolu s Ladislavem Ivaneckým z Košic.
Dva dny před otevřením ubytovny jsme
přicestovali do Tanzanie. Toho večera
jsme seděli v potemnělé zahradě jedné
restaurace blízko letiště a měli jsme
obrovskou radost ze setkání s našimi
přáteli – tedy s pastorem Zakem a
s ředitelem
Martinem.
V jednom
okamžiku měl Martin telefonát, kde ho
spolupracovníci informovali, že ve staré
ubytovně zrovna probíhá inspekce
z hygieny. Bylo devět hodin večer a
inspekce opět kontrolovala kvalitu
ubytování. Množství kontrol se stále
zvyšovalo a inspektoři měli mnoho
připomínek. Hlavně jim vadilo, že ve
stejné ubytovně jsou ubytovány jak děti
základní, tak děti střední školy. To jen

dokazovalo, že byl opravdu nejvyšší čas
novou ubytovnu otevřít.
Samotné otevření bylo nádhernou
událostí a až na místě jsme se dověděli, že
je to vlastně zároveň i kolaudace.
Přítomný byl hlavní komisař Chelestino
Mofuga (na fotografiích v oranžové
kombinéze) a s ním mnoho dalších
úředníků, včetně okresních velitelů
policie, armády a vězení. Kolaudace
proběhla úspěšně a slavnost byla
velkolepá. Zažili jsme mnoho zpěvu,
modliteb, dlouhých proslovů a všeho, co
k tomu patří. Účastnilo se jí více než tisíc
dětí, rodičů, hostů a přátel školy. Na
občerstvení padla celá kráva (nebo více?)
a i děti měly masa tolik, co hrdlo ráčí. A
samozřejmě,
každé
dítko
dostalo
limonádu. Martin si dal záležet, aby děti
nebyly omezeny na ničem. Chtěl, aby si
oslavu užily. Jak sám opakovaně řekl:
„Tuto ubytovnu máme, protože se za ni
děti modlily.“ Martin vyznává, že ho
samotné děti povzbuzovaly, že se do toho
mohou pustit, protože Pán Bůh bude
s nimi a on to požehná. Ať to bylo ráno, v
poledne nebo večer, děti nezapomínaly
v modlitbě prosit o ubytovnu. Teď ji mají.
Teď v modlitbách děkují!

Ředitel Martin Tango s některými hosty
slavnostního otevření ubytovny
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Nutno říci, že otevřena byla vlastně
pouze část ubytovny. S výstavbou druhé
části se začíná v těchto dnech. Věříme, že
se nám podaří sehnat prostředky,
abychom i letos významně pomohli.
(Pokud byste chtěli stavbu ubytovny
podpořit, můžete své dary poslat na náš
účet s variabilním symbolem 860. Do
zprávy napište: ubytovna.)
Hotová ubytovna bude mít tvar
písmene H. Jde tedy vlastně o dvě
ubytovací části spojené budovou, kde jsou
sociální zařízení. Teď je hotovo jedno
křídlo ubytovny a je dokončeno také
sociální zařízení. V ubytovací části je 12
ubytovacích jednotek, které se ještě vždy
dělí na dvě části. V každé části jsou tři
patrové postele. Celkem tedy toto jedno
křídlo pojme 288 dětí. Když se dostaví
druhé křídlo, bude dostatek ubytování pro
všechny děti ze základní školy.
Středoškoláci zůstávají ve stávající
lokalitě.

s kabinkami s tureckými záchody a část
s kabinkami, kde je sprcha. Ze sprch zatím
teče pouze studená voda, ale pracuje se na
systému
ohřevu
vody
s využitím
potenciálu slunce.
Znovu bych chtěl poděkovat všem, kdo
na tuto stavbu přispěli. Za náš projekt
jsme takto mohli odeslat asi 645.000 Kč.

Jak si můžete všimnout na grafu,
významně pomohli také partneři z USA a
Německa. Nicméně, chtěl bych Vaši
pozornost nasměrovat především na to,
kolik vybrali naši tanzanští přátelé sami.
Jde o částku převyšující milión korun.
Kdyby mi před léty někdo řekl, že budou
schopni něčeho takového, nevěřil bych.
Vybraná částka je obrovským důkazem, že
lidé této škole věří a věří tomu, co se tam
děje. Jsou za ní skryty tisíce dárců. A tak i
tento projekt je obrovským důkazem toho,
že se naši přátelé posunují stále více
k soběstačnosti. A to je pro nás zdrojem
velké radosti i vděčnosti Pánu Bohu.
Otevření této ubytovny je pro nás
dalším důkazem Boží dobroty. Jsme
vděčni, že můžeme být součástí tak
hezkého projektu, a jen s údivem
sledujeme, jak náš příspěvek mění
spousty životů. Děkujeme, že jste v tom
s námi!

Pokoje jsou krásně vysoké, vzdušné a
s velikými okny. Je to úžasný pokrok
vzhledem k tomu, kde děti bydlely kdysi.
Jsem za to moc vděčný. Sociální zařízení
obsahuje
část
s umyvadly,
část
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Slavností otevření ubytovny: ředitel Martin
Tango se svými partnery z Německa a Česka

Biblické okénko
Autor: Lukáš Szlaur

Naději stále mám. Zvláštní rok 2020 se
překulil a z toho nového již také uběhla
řada dní. Za poslední rok se život
mnohým z nás (je pravděpodobné, že
dokonce všem) změnil od úplných
základů. Nejspíš vnímáme omezení naší
svobody. Ano. Mnohé v životě nemůžeme
dělat tak, jak jsme byli zvyklí. Toto
hodnocení slýchávám často... Ale také
mnohé můžeme. Můžeme odložit staré,
neužitečné a vpustit do života nové.
Někdo více času pro svého partnera, pro

své děti, rodiče, prarodiče nebo pro sebe.
Více času pro přirozený pohyb v okolní
přírodě. Nebo pro pohyb naší mysli
v nových „krajinách“ osobního rozvoje.
Více času pro naši duchovní obnovu. A
našli bychom jistě mnoho dalšího... Ano.
Tyto nové možnosti nás mohou naplňovat
i novou nadějí. Aspoň já to tak mám.
„Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby
nedočká.“ Žalm 25:3
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I letos pokračujeme s dobrovolnictvím
Autor: Silvia Žiaková, koordinátorka programu INVYT

Po dlouhé a zodpovědné diskusi se
všemi zainteresovanými stranami jsme se
shodli, že i letos chceme vyslat dva
dobrovolníky na dobrovolnickou službu
INVYT5. Dobrovolníci budou svoji službu
vykonávat po dobu 8 měsíců, přičemž
předpokládaný termín odjezdu je léto
2021. Na dobrovolníky čekají různé
aktivity na střední škole Dongobesh
Secondary School, i v místní luterské
církvi. Náklady spojené s organizací
programu INVYT5 budou kryté z
finančních
zdrojů
partnerských
organizací a
z vlastních
zdrojů
dobrovolníka.

V případě zájmu o dobrovolnickou
službu se neváhejte podívat na bližší
informace
na
webu
https://www.intervia.cz/cs/programy/in
vyt, kde najdete i odkazy na zkušenosti
dobrovolníků z minulých let. Svoje dotazy
můžete
také
posílat
na
e-mail
s.ziakova@slezskadiakonie.cz.
Pokud Vy sami zájem o výjezd nemáte,
ale víte o někom, koho by tato služba
zajímala, budeme moc rádi o posunutí
informace dále.
Těšíme se na Vaše přihlášky!
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Aktuality
Autor: Michal Klus

V rámci návštěvy v Tanzanii jsme byli
schopni předat dopisy a dárečky pro děti.
Také jsme do Tanzanie dopravili hudební
nástroje a rozdělili jsme je mezi několik
škol. Šlo především o flétny, harmoniky a
foukací klavíry.

Tajně doufáme, že by se nám mohlo
podařit zorganizovat setkání Africké sny.
Pokud by se uskutečnilo, bylo by to
v neděli 12. září odpoledne. Takže si tento
termín můžete rezervovat.
●●●
Máme
nabídku
pro
nějakou
organizovanou skupinu na váš vlastní
projekt v Tanzanii. V chudé komunitě
Eshkesh chceme pomoct postavit
jednoduchou školu – jednotřídku a potom
pomáhat s drobným příspěvkem na mzdy
učitelů. Už několik sborů či církví
podobné projekty sponzoruje. My
samozřejmě můžeme pomoct s veškerou
logistikou. Pokud byste se chtěli do tohoto
projektu zapojit, kontaktujte nás.
●●●

●●●

V rámci lednové návštěvy Tanzanie
jsme zavítali také do jedné rodiny, která
přijala dítko do pěstounské péče. Před
několika lety jsme byli osloveni, zda
bychom finančně nepomohli se stavbou
sirotčince pro nejmenší děti. Šlo o to, že
v nemocnici občas zůstane dítko, když
třeba maminka zemře u porodu. Dle
místních předkřesťanských tradic, které
stále přežívají, je takové dítě prokleté a
nikdo si ho nechce vzít. Nemocnice ale
nemá za cíl starat se o sirotky. Jsme moc
vděčni, že nakonec jsme opustili cestu
stavby sirotčince a vydali jsme se cestou
zajišťování pěstounských rodin. Proces to
není jednoduchý, ale věříme, že je
mnohem lepší. Projekt zastřešují naši
slovenští přátelé.

Moc se omlouváme za poměrně řídkou
komunikaci od Vámi podporovaných
osob. Žel pošta je nespolehlivá a cestování
mezi Tanzanií a Evropou je omezené.
Pokud by se podařilo vyslat dobrovolníky,
mohla by se situace zase od léta zlepšit.
Děkujeme Vám za trpělivost.
●●●
Na podzim maturovali naši první
maturanti, kteří s námi šli od první třídy.
Dle výsledků byli nejlepší v celém okrese,
tedy z 20 škol. V kraji se umístili na 14.
místě ze 116 škol a v celé Tanzanii obsadili
541. místo z 3956 škol. Někteří z nich teď
čekají na státní umístěnky k dalšímu
studiu. Budeme se tedy učit, jak jim dále
pomoci na jejich cestě.
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