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Arnd Weil a Michal Klus na společné
návštěvě v Tanzanii, leden 2021

Rozhovor s přítelem z Německa
Autor: Michal Klus

Letos v lednu jsme se poprvé setkali
s Arndem Weilem z Německa, jehož
nadace Bridge of Hope (Most naděje)
významně podpořila stavbu ubytovny
pro děti v Dongobeshi. Dovolte,
abychom Vám ho krátce představili
skrze rozhovor.

čtyřiceti lety na mládeži Svobodné
evangelické církve v Německu. Od té
doby je tato církev naším duchovním
domovem. Bydlíme blízko Frankfurtu.
Simone je učitelka v mateřské škole
a miluje děti. Strávila a tráví většinu
svého života obklopená dětmi. Já jsem
vystudoval komunikační inženýrství
a celou svoji profesní kariéru jsem se
věnoval rozpoznávání hlasu a umělé
inteligenci. Pracoval jsem jako manažer
v americké softwarové firmě až do konce
roku 2018.

Arnde, můžeš se nám představit
a říci také něco o své rodině, církvi
a o svém zaměstnání?
Společně s manželkou Simone máme
čtyři děti ve věku 15 až 25 let.
S manželkou jsme se seznámili před
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Jak ses dostal ke spolupráci
s LEA v Dongobeshi?
Jedním z našich projektů je škola
Karama v Rukomě v Tanzanii, což je
blízko hranic s Ugandou, ve velmi
venkovské
oblasti
bez
elektřiny
a dodávek pitné vody. Naše podpora pro
školu Karama zahrnuje výstavbu nových
tříd, pořízení nových lavic, stavby
domku pro učitele, realizace vodního
vrtu a další.

Arnd s manželkou Simone
Vím, že jsi potom odešel z práce
a začal něco nového. Pověz nám o
tom.
Už v roce 2016 jsme společně
s manželkou založili nadaci nazvanou
Bridge of Hope, která si kladla za cíl
podpořit vzdělávací programy v Africe.

Studenti ve škole Karama
Program LEA je poněkud odlišný
a jedinečný. Když se ohlédneme zpět,
vidíme jasné Boží vedení. Před 4-5 lety
jsme ani nevěděli, že Dongobesh
existuje. Nikoho jsme tam neznali.
Mnozí zkušení rozvojoví pracovníci nás
varovali, že do Tanzanie nemůžete jet
jen tak s dobrými úmysly – musíte mít
důvěryhodného partnera. Několik let
předtím, když jsem ještě pracoval pro
americkou softwarovou firmu, se jeden
člen mého týmu z Detroitu vydal do
Tanzanie. Podepsal jsem jeho žádost
o dovolenou a myslel jsem si, že tam jel
jen na safari. Když se však dozvěděl
o našich plánech s naší nadací, řekl mi,
že tam byl jako vyslanec luteránské
církve v Michiganu. Ačkoli se přímo
neangažoval v LEA, seznámil nás
s Martinem Tangem, kterého poznal
během své cesty. Před naší první cestou
do Tanzanie v říjnu 2018 jsme si s
Martinem vyměnili jen pár e-mailů, ale
už tehdy nás pozval, abychom se na
několik dní ubytovali u něj doma
a navštívili LEA.

Moje manželka měla tento sen pro
Afriku od doby, kdy ji bylo 5 a kdy byla
inspirována dětskou misijní knížečkou.
Když jsem potom v roce 2018 ukončil
svoje zaměstnání, přihlásil jsem se ke
studiu oboru s názvem Křesťanský
program rozvoje a ve stejné době jsme
nastartovali dva projekty v Tanzanii,
které se financovaly ze zdrojů naší
nadace. Nevěděli jsme, zda z toho něco
bude, ale modlili jsme se, aby si Pán Bůh
použil naši svobodu k růstu Jeho
království – nějak, někde.
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Arnd se Simone na návštěvě Martina
Tango a školy LEA, říjen 2018
Jaké je vaše působení v LEA?
V té době jsme již většinu prostředků
věnovali na jiný projekt v Rukomě. Ale
když Martin hovořil o plánech na
výstavbu nové ubytovny pro děti ze
základní školy LEA, viděli jsme, že je pro
to nadšený. Pomohli jsme tedy se
sháněním finančních prostředků, získali
jsme nějaké dary z Německa, a nakonec
jsme Martinovi po více než třech
měsících řekli, že budeme financovat
stavbu základů dívčí ubytovny. Ačkoli to
bylo „jen“ přibližně 7 000 € (malá částka
ve srovnání s celkovou částkou 150 000
€ potřebnou k dokončení dívčí ubytovny
včetně umýváren), neuvědomovali jsme
si, jak Bůh v pozadí vše připravuje.
Martin nám o rok později řekl, že tento
dar vnímal jako požehnání a Boží
znamení k zahájení stavebních prací. V
té době byl frustrovaný, že se zdá, že se
věci nehýbou kupředu. Viděl obrovskou
finanční
náročnost,
ale
také
bezprostřední potřebu. Pak se ale staly
dvě věci: děti v LEA základní škole se
modlily, aby Bůh něco udělal, a on
dostal jako překvapení náš malý dar. To

byl spouštěč procesu, do kterého jste se
pak zapojili i vy a další.
Později naše nadace financovala
střechu ubytovny a postele pro 200 dětí.
A začali jsme se věnovat inovativním
řešením pro vzdělávání v Africe. LEA je
náš první pilotní projekt, v němž jsme
zavedli digitální vzdělávací systém
využívající
tablety
pro
přístup
k desítkám
vzdělávacích
aplikací
v angličtině a ve svahilštině.

Co si myslíte o pomoci, která
přichází z České republiky?
Zatímco naše nadace pomáhala začít
stavbu ubytovny, stále jsme neměli větší
část finančních prostředků na zaplacení
zdí, instalací atd. Martin se ale vrátil ke
svým dlouhodobým partnerům včetně
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přátel v České republice a Spojených
státech a společným úsilím se podařilo
ubytovnu dokončit v roce 2020. Vy
a přátelé z USA jste financovali hlavní
část budovy. Naše nadace financovala
základy, střechu a postele. A co bylo
obzvláště
pozoruhodné,
místní
komunita, ačkoli se jedná převážně
o chudší
zemědělskou
komunitu,
financovala třetinu celé ubytovny sama.
To bylo pro nás všechny velkým
svědectvím. Finanční spoluúčast na
projektech je již delší dobu podstatnou
součástí fungování školy LEA.
Není však možné, aby se v Dongobeshi
samofinancovala
soukromá
křesťanská škola, která by zároveň byla
otevřená dětem z chudých rodin. Škola
funguje
pouze
díky
neustálému
sponzorství. Vaše velké množství
sponzorů je pro službu LEA a zejména
pro děti z chudých rodin velkým
požehnáním. Vaše trvalá podpora je
důležitým
pilířem
Boží
služby
prostřednictvím LEA a budování Božího
království v Dongobeshi. Bůh si vždy
najde způsob, jak naplnit své plány.

Je ještě něco, o co byste se chtěl
podělit s našimi čtenáři?
Když poslouchám příběhy pastora
Zaka, Martina a Mary Tango a mnoha
dalších lidí v Dongobeshi, je skvělé
vidět, jak požehnání pokračuje. Zak a
jeho žena vzali Martina k sobě domů,
když byl ještě dítětem ulice. Nyní Martin
slouží více než tisícovce dětí, aby jim dal
novou šanci v jejich životě. Službu LEA
pomáhali podporovat lidé z mnoha
různých národů. LEA je svědectvím o
Božím působení v Dongobeshi. A my
všichni můžeme být součástí této
historie. My, lidé z různých národů, se
můžeme stát jednotou v této části Jeho
království.
Náš název "Most naděje" naznačuje,
že po mostě lze přejít dvěma směry:
můžeme pomoci přivést finanční
prostředky a vzdělání z Německa do
Dongobeshe. Ale také se můžeme od lidí
v Dongobeshi mnohému naučit – z
jejich víry a důvěry v Boha a z jejich
způsobu sdílení života v komunitě. Most
naděje – ku prospěchu všech!

Zak, Martin a Mary Tango na návštěvě
Arndtova sboru v Darmstadt
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Biblické okénko
Autor: Daniel Litvan

Žalm 9:10
„Hospodin je zdeptanému nedobytným
hradem, v dobách soužení je hradem
nedobytným.“

Třetí a poslední symbol je bezpečí, do
kterého můžeme vstupovat. To, že je u
Boha bezpečí, podtrhuje opakovaně slovy,
že je nedobytný. Kdo je u Boha, je
v naprostém bezpečí. Tomuto věřili lidé,
kteří by na první pohled mohli působit
pravým opakem. Někdy nerozumíme
chaosu tohoto světa. Ale navzdory tomu
věříme. Věříme v úžasnou Boží milost,
ochranu a péči. On nás ve své veliké
milosti zve k sobě, do svého hradu. Kdo si
pomůže sám, ten zůstává před hradbami
Božího bezpečí. Kdo v modlitbě volá
k Bohu o pomoc, ten ji nalézá.
Je tedy možné, aby se takovému popisu
Božího království přiblížilo nějaké místo
na zemi? Jak jsem měl možnost poznat
službu školy LEA v Dongobeshi, tak ano.
Když je skutečná snaha dát druhým to
nejlepší možné. Nabídnout bezpečí těm
nejohroženějším. Vytvořit pro ně prostor,
kde jsou přijati a představit jim skrze
praktickou péči zvěst o Boží lásce. To, co
můžeme my nalézat u Hospodina,
můžeme také budovat v tomto světě.
Děkujeme, že jste v tom s námi.

Může se nějaká organizace na zemi ve
svém
fungování
podobat Božímu
království? Jaké vlastnosti by musela mít?
K tomuto tématu nás provede žalmový
obraz královského hradu. Boží království
a Hospodin sám jako „nedobytný hrad“.
Za prvé je hrad obrazem pevnosti
a krásy. U nás v Evropě jsou hrady
něčím, co přetrvalo generace, více než
jeden lidský život. Je to něco, co odolá
větru a dešti, a to i v pozemské
nedokonalé formě. O co více odolá
Hospodin všem poryvům a vlivům, On,
který je hradem nejdokonalejším. Hrad
také odráží krásu a majestátnost svého
krále. V obrazu hradu vidíme Boží
neměnný a krásný, velkolepý charakter.
Druhý obraz je prostor. Ježíš řekl, že
u něj je mnoho místa, množství pokojů.
Pro nás je to dobrá zpráva. V Božím hradu
je místo pro každého z nás. Komnaty u
Hospodina nejsou jen pro urozené a
majetné. Žalm dokola opakuje, že Bůh je
hradem pro zdeptaného a pro toho, kdo je
v soužení. Pro ty, co mají nesnadný život.
Ježíš opakovaně ukazoval, že právě s těmi
chce být ve společenství u jídla na hostině.
Hostina s Ježíšem je také otevřena pro
nás. Jedinou překážkou by bylo, pokud
bychom se zdráhali přijít kvůli jiným
hostům. Pokud by mi někdo vadil natolik,
že bych na hostinu nechtěl vstoupit.
V tomto ohledu musíme vyslyšet Ježíšovu
výzvu k odpuštění. Odpuštění druhým
a přijetí druhých. To je Boží podmínka
a vstupenka na královskou hostinu.
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Kdo jsou noví dobrovolníci programu INVYT5?
Autor: Silvia Žiaková, koordinátorka programu INVYT

Jak jsme již avizovali v posledním
zpravodaji, i letos jsme se rozhodli vyslat
dobrovolníky na dobrovolnickou službu
INVYT.
Kdo jsou noví dobrovolníci a co je
jejich motivací pro 8měsíční službu
na střední škole v Dongobeshi?

Mila Halušková
Mojou inšpiráciu pre cestu do Tanzánie
je, že chcem pomáhať ľuďom. Chcem
získavať nové skúsenosti a vedomosti.
Rada pracujem s ľuďmi a keď som sa
dopočula o projekte INVYT, vedela som,
že to je môj vysnený budúci rok.
Málokedy sa mi stane, že robím niečo
spontánne, ale pri tejto príležitosti som to
musela skúsiť.

Tereza Vorlová
Jsem studentkou technicky zaměřené
vysoké školy, která mě sice baví, ale úplně
nenaplňuje. Rozhodla jsem proto
konečně poslechnout hlas svého srdce,
a možná i uplatnit své dosavadní znalosti
a dovednosti, a věnovat se něčemu
smysluplnému. Tím něčím smysluplným
je, dle mého názoru, pomáhat a sloužit
tam, kde je to potřeba – v Tanzanii.
Chtěla bych objevit místní kulturu,
vyslechnout osudy zdejších obyvatel, ale
hlavně svým působením zde přispět nejen
ke zlepšení životní úrovně, nýbrž i celkové
spokojenosti místního obyvatelstva.
Věřím, že když člověk poslouchá hlas
svého srdce, dokáže velké věci a já je chci
dokázat právě v Tanzanii.

Pokud byste rádi výjezd našich
dobrovolníků finančně podpořili,
můžete tak udělat svým darem na:
ČÍSLO ÚČTU:
2900428976/2010
VARIABILNÍ SYMBOL:
820
SPECIFICKÝ SYMBOL:
012
Velice rádi budeme i za Vaše modlitby,
aktuálně se můžete modlit za úspěšné
udělení
víz
pro
všechny
tři
dobrovolníky.
Děkujeme!
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Hlavní náplní služby Terky, Mily a
Ondry bude asistence učitelům během
výuky, integrace nových inovativních
výukových metod, rozvoj probíhající IT
výuky jakož i volnočasových aktivit pro
studenty. Také budou vypomáhat
s výukou angličtiny pastorů v Mbulu
diecéze nebo s účelovými návštěvami
školy Eliet v Haydom, kterou podporuje
organizace Deti Afriky Slovensko.
Aktuálně
za
pomoci
partnerů
v Tanzanii velice intenzivně pracujeme na
získání potřebných víz a povolení k tomu,
aby dobrovolníci mohli na svoji službu
vycestovat co nejdříve. Předpokládáme,
že to bude během tohoto podzimu
(září/říjen).
Letos je dobrovolnický program
INVYT5 finančně podpořen partnerskými
organizacemi: LEA Ministry, Děti Afriky
Česko, Deti Afriky Slovensko, Slezská
diakonie i samotnými dobrovolníky.
Jelikož jsme se nakonec namísto dvou
dobrovolníků rozhodli vyslat tři, náklady
na celý projekt se nám značně navýšily.
Proto budeme velice rádi, pokud se
projekt INVYT5 rozhodnete podpořit,
modlitbou nebo finančně.

Ondřej Linhart
Když jsem se poprvé dozvěděl
o dobrovolnictví v Tanzanii, naprosto mě
to nadchlo. Velkým motivátorem je pro
mě slovo „dobrodružství“ a „smysluplnost“. Rád dělám věci, které mají smysl
a reálně pomáhají a které mají
dobrodružnou povahu – což rok
v tanzanské škole rozhodně splňuje. Po
zkušenostech z táborů, skautingu a výuce
na vysoké škole si myslím, že programy v
Africe pořádně rozjedeme a bude to
skvělá zkušenost pro nás – dobrovolníky
a my budeme (nebo se alespoň budeme
maximálně snažit být) opravdovým
přínosem pro tamní komunitu :-)
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Aktuality
Autor: Michal Klus

Naši maturanti dostali svoje umístěnky
na školy. Patnáct maturantů bylo
podporováno skrze Děti Afriky. Z toho
7 bude pokračovat na středoškolské
nástavbě po další dva roky. Pět z nich bylo
přiděleno na státní školy, kde jsou
finanční náklady srovnatelné s jejich
dosavadním studiem. Dvě studentky tuto
možnost nedostaly a budou pokračovat na
soukromých školách, kde jsou náklady
o něco vyšší. Dalších 8 studentů bude
pokračovat na vyšších odborných školách,
kde je čeká tříletý program. Tři z nich
jdou na školu se zaměřením na lékařství,
další potom po jednom na farmacii,
účetnictví,
techniku,
zemědělství
a podnikání.

V současné době podporujeme 280
osob, nejčastěji dětí. Jsou mezi nimi ale
také někteří studenti a také podporujeme
některé klíčové spolupracovníky. Nadále
podporujeme projekt Kaše ve třech
malých a chudých školách v Yeada Chini
a také každý měsíc posíláme příspěvek na
šatník pro nejpotřebnější děti.
●●●

Pokračuje stavba druhého křídla
ubytovny pro děti. Byly dokončeny
základy a vše se připravuje na zdění stěn.
I tentokrát se na financování podílíme
společně s místními a s přáteli z USA
a Německa.

I mezi našimi dětmi se občas vyskytnou
nějaké závažnější zdravotní komplikace.
V posledních měsících jsme řešili pomoc
pro Neemu, která měla opakované
komplikace a ztráty vědomí doprovázené
velmi kolísavým tlakem. Po mnohých
vyšetřeních se zjistilo, že důvodem byl
nádor, který tlačil na jednu z tepen.
Neema je po operaci a znovu se vrací do
školy.
Další nemocnou holčičkou je Vailet, která
má těžkou a komplikovanou cukrovku.
Podařilo se zakoupit přístroj na měření
cukru a potřeby k dávkování inzulínu.
I její stav se zdá být stabilizovaný.

●●●

●●●

V loňském roce se z důvodu pandemie
neuskutečnilo naše tradiční setkání
Africké sny. Minule jsme Vás informovali
o zářijovém termínu a tajně jsme doufali,
že se situace rozvolní natolik, že budeme
schopni přivézt děti z Afriky, které mají
v září volno. Nicméně situace je velmi
komplikovaná, a tak se vrátíme k našemu
tradičnímu termínu a naše setkání
plánujeme na neděli 17. října od 15.00.
O všem Vás budeme informovat dle
vývoje epidemiologické situace.

Milí podporovatelé, na podzim by měli
do Tanzanie odjet naší dobrovolníci, a to
je příležitost poslat tam i Vaše dopisy.
Zašlete nám je na níže uvedenou adresu
nebo doručte osobně do Sborového centra
Hutník v Třinci. Dopis musí být
maximálně velikosti A5 a nesmí
obsahovat žádné předměty kromě dopisů,
fotografií a třeba nálepek. Není možné do
dopisů vkládat dárky či peníze. Na obálku
napište jméno dítěte. Dopisy doručte
nejpozději do 10. září.

●●●
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