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Studňa - Well
Anglické slovo well má veľa
významov. Okrem dobre, správne znamená aj studňu. Keď nám
riaditeľ Paulo píše: „...ešte stále
kopeme
studňu,
aby
sme
dosiahli dostatočné množstvo
vody...“, tak vieme, že ide
o dobrú vec, ide o dobrú studňu.
V areáli školy nebol doteraz
zdroj pitnej vody. Na polievanie
rastlín zachytávali dažďovú vodu a na varenie vozili vodu
v sudoch zo vzdialenosti asi
troch km. Táto voda je silne
mineralizovaná, poškodzuje aj
rastliny. Aby ju mohli piť, prevárajú ju. Novú studňu musia
mať dostatočne hlbokú, aby
voda z nej bola pitná.
Aktuálna hĺbka studne je viac
ako 20 m. Na naberanie vody
bude potrebné zakúpiť nejaké
čerpadlo.
Prítomnosť
vody
posilní sebestačnosť a finančnú
nezávislosť školy. Okrem školskej kuchyne by sa mohla použiť aj na pestovanie ovocia
a zeleniny pre vlastnú spotrebu
ale aj pre miestny trh. V Yedidia
plánujú založiť nový ovocný sad.

Štátne skúšky (ŠS)
Školský rok v Tanzánii sa začína
v januári. Po troch mesiacoch
chodenia do školy nasleduje mesiac prázdnin. Toto sa opakuje
periodicky. Mesiace apríl, august a december sú prázdninové. November je veľmi dôležitý pre študentov druhého
a hlavne štvrtého ročníka. Musia
absolvovať štátne skúšky (National Examination). Pre mnohých je to veľký problém. Nás
zaujímajú hlavne tí, ktorých podporujeme.
Zo štvrtého ročníka päť podporovaných
študentov
skúšky
úspešne absolvovalo a môžu
pokračovať v piatom ročníku.
Sedem podporovaných študentov môže opakovať ročník, lebo
neprešli len cez jeden predmet.
Traja študenti boli neúspešní.

→
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→ Z druhákov bolo päť sponzo-

rovaných študentov úspešných
a jeden neúspešný.
Ročníky 1., 3. a 5. sú prípravné
ročníky na ŠS, ktoré sa realizujú
v 2., 4. a 6. ročníku. Výsledky
študentov v SŠ v 2. a 4. ročníku
sa v roku 2019 zlepšili o 10,5 %
oproti roku 2018.
Najlepšie výsledky v SŠ dosiahla
Ruth Sulle (na obr.), ktorú podporujeme od septembra 2018.
Svojim podporovateľom napísala ďakovný list a my všetci sa
tešíme z jej úspechu.

Úplná registrácia školy
Začiatkom februára ministerstvo
školstva
Tanzánie
potvrdilo
úplnú registráciu školy. Yedidia
patrí medzi neštátne stredné
školy. Skutočnosťou sa stalo to,
o čo sa dlho snažili a za čo sa
modlili. Z tohto postavenia
vyplývajú určité výhody, ale aj
povinnosti. Hlavnou výhodou je
to, že si do prvého ročníka budú
môcť vybrať lepších žiakov z absolventov základných škôl. Medzi povinnosti patrí to, že podporovaní študenti musia bývať
v školskom internáte, kde sa bude monitorovať ich správanie a
disciplína. Vedenie školy vníma
studňu a úplnú registráciu školy
ako obrovský Boží dar.

OD FEBRUÁRA 2020 JE NAŠA STRÁNKA V NOVOM
ŠATE NA ZNÁMEJ ADRESE WWW.DETIAFRIKY.SK
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NAŠE AKTIVITY
SEM-FEST 4. – 7.7.2019
Na SEM-FESTe, ktorý sa konal
v obci Lenka pri Tornali, sme
využili možnosť propagovať náš
projekt. V piatok sme premietali
dva polhodinové filmy a v sobotu sme mali Africký večer. Náš
tím zastupovali Lucka, ktorá
strávila ako dobrovoľníčka v
Maretadu 7 mesiacov (2018/
2019) a Ondrej, ktorý tam bol v
2016.

Dištriktuálny deň VD ECAV
14.7.2019
Náš tím (Laco, Majka, Marika)
sa zúčastnil na Dištriktuálnom
dni v Poprade. Mali sme stôl
s propagačnými letáčikmi, vecičkami z Tanzánie na predaj a varili sme pravú africkú kávu. Za
dobrovoľný príspevok. Ľudí, ktorí prejavili záujem, sme informovali o našom projekte. Pri
našom stole sa vždy niekto
zastavil a Pán mnohým otvoril
štedré srdcia. Vyzbierali sme
350€. Vďaka Bohu!

Misijné dni VD ECAV
29.8.-1.9.2019
Dobrovoľníčka Majka hovorila o
svojich skúsenostiach na YSS,
kde pôsobila. Podala silné svedectvo o tom, ako Boh robí
nemožné možným nielen v živote biblických postáv, ale aj dnes.
K jej rozprávaniu sa pripojil aj
jej otec, ktorý ju bol v Tanzánii
navštíviť. V rámci programu sa
premietal aj film Cesta štedrosti.
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Návšteva z Tanzánie
4. – 9.10.2019
V Košiciach sme privítali netrpezlivo očakávanú návštevu z Tanzánie. Prišiel pastor Zakayo Malekwa, (pastor Zak ), Martin Tango, riaditeľ Lea School v Dongobeshi s manželkou Mary. Pripravili
sme pre nich bohatý program.
Navštívili Evanjelickú MŠ Muškátová 7, ZŠ Kežmarská 28, Evan-

jelické gymnázium JAK Škultétyho
10 a SZŠ Kukučínova 40. Okrem
toho boli v detskom domove v Prešove, v rómskej osade a komunitnom centre v Lomničke, kde sa
zoznámili s prácou OZ NÁVRAT.
Jedno popoludnie strávili v OÁZE
– nádej pre nový život, ktorú ve-

die farár Peter Gombita. Okrem toho absolvovali aj osobné návštevy
a ukázali sme im aj kaštieľ v Betliari a Jasovskú jaskyňu. Dominantným bodom programu bola
účasť našich hostí na službách Božích v evanjelickom kostole na Terase. Stretnutie bolo veľmi obo-

hacujúce
po duchovnej stránke
a vyvrcholilo spevom hostí a kázňou brata farára Malekwu. Nedeľné popoludnie strávili vo fílii Štós.
Cestou na Sliezsko sa zastavili na
ZŠ Narnia v Banskej Bystrici, kde
pracuje
dobrovoľníčka
Majka,
stretli sa s biskupom ZD ECAV Jánom Hroboňom vo Zvolene a absolvovali Africký večer v cirkevnom zbore v Kalnej nad Hronom,
kde máme obetavých podporovateľov.
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Prezentácia projektu
pred delegáciou z EÚ
16.9.2019
Košický samosprávny kraj navštívila delegácia za účelom rozvoja dobrovoľníctva v našom
kraji a meste (Košice). Prezentácia sa stretla s priaznivým
ohlasom. (Košice boli Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva 2019.)

Ocenenie Srdce na dlani
29.11.2019
Ondrej prevzal ocenenie Srdce na dlani za projekt dobrovoľníctva DA.
Toto ocenenie udeľuje KSK na podporu dobrovoľníctva už od roku
2008. Ocenenie je pre všetkých vás, ktorí spolu s nami spolupracujete
na tom, aby projekt ŽIL. Prežívajme spolu s našim Pánom radosť
a šťastie z toho, že môžeme niekoho svojim dávaním požehnať!

Pecha Kucha Night
28.12.2019
Ondrej sa zúčastnil akcie PechaKucha Night v Bardejove organizovanej v Bašte občianskym
združením Kandeláber. 11 rečníkov prezentovalo svoje projekty vo formáte 20 snímok, pričom
na každú snímku bol určený čas
presne 20 sekúnd. V závere bola
diskusia. Jednu prítomnú dušu
to oslovilo a prejavila záujem
o podporu. Veríme, že sa tak
deje pri všetkých prezentáciách.
Ale od myšlienky k realizácii je
ešte dlhá cesta...!
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Z POSTREHOV DOBROVOĽNÍČKY MAJKY
MWALIMU ISAAC
– UČITEĽ ISAAC

Isaac s členom nášho tímu Lacom pri
preberaní učebníc zakúpených z darovaných
peňazí.

Učiteľ v Tanzánii má autoritu a
požíva väčšiu úctu ako na Slovensku. Isaac je ako učiteľ medzi
žiakmi obľúbený. Po oficiálnom
vyučovaní s nimi rád trávi čas
hraním futbalu, či volejbalu. Venuje sa im aj po duchovnej
stránke ako vedúci Uqwaty –
evanjelického spoločenstva v tejto oblasti. Čo si priať? Nech sa
mu splní sen, alebo nech ostane
stabilným členom učiteľského
zboru v YEDIDIA?

Isaac je učiteľom matematiky
a fyziky na Yedidia. Učiteľom sa
stal z núdze. Jeho pôvodné plány boli iné. Chcel študovať na
univerzite a stať sa inžinierom.
Po smrti otca najstarší brat
prevzal starostlivosť o siedmich
súrodencov a on mohol odísť na
štúdiá. Ale dostať sa na univerzitu nie je také jednoduché a
štúdium tiež niečo stojí! Jeho
práca na Yedidia je pravdepodobne len zastávkou na ceste
za snom.

Majka medzi študentmi a učiteľmi. Isaac je
v bielej bunde v hornom rade v pravo.

Ak vás oslovil náš projekt DETI
AFRIKY, budeme radi, ak sa
rozhodnete podporiť nás aj
svojimi 2% z dane. Na stránke
www.detiafriky.sk, na našom
facebooku si môžete stiahnuť
príslušné tlačivo. K tlačivu sa
dostanete aj oskenovaním QR
kódu na obrázku vľavo. Vopred
vám ďakujeme!
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ZAČÍNAME S PODPOROU ŽIAKOV V ŠKOLE
ELIET PRE&PRIMARY ENGLISH MEDIUM SCHOOL

„Usilovnosť a dobré
základy sú budúcim
úspechom.“
ELIET je školou v meste
Haydom. Je v ňom nemocnica
(Haydom Lutheran Hospital HLH), ktorú založili v roku 1955
nórski
luteránski
misionári.
V súčasnosti patrí Evanjelickej
luteránskej cirkvi v Tanzánii.
V meste však chýbala škola,
v ktorej by deti dostali kvalitné
vzdelanie a dobrú výchovu.
Myšlienky sa chopil Emanuel
Nuwass, riaditeľ HLH, a Martin
Tango, riaditeľ luteránskej školy
LEA v Dongobeshi. Ema-nuel si
vzal v banke úver, pos-tavil
školu a Martin ju naplnil žiakmi
z Haydom a jeho okolia. Martin
Tango je vám iste dobre známy
a Emanuela Nuwassa vám
predstavujeme na pri-loženej
fotografii.

ELIET je aj materskou školou
a aj základnou školou. Hlavným
cieľom školy je pripraviť pre
Tanzániu kvalitných a vzdelaných mladých ľudí a tak im zabezpečiť lepšiu budúcnosť.. Mottom školy je: „Usilovnosť a dobré základy sú budúcim úspechom.“
Žiaci platia školné v hodnote asi
450 USD na rok. V tejto sume je
zahrnutá strava, materiály potrebné na vyučovanie a preprava
do školy a späť špeciálnym
autobusom. V škole je asi 20
žiakov, ktorých nikto nepodporuje. Podpora žiaka zo Slovenska by predstavovala maximálne
30€ mesačne so spoluúčasťou
školy. Viac informácii o škole
ELIET a možnosti podpory jej
žiakov nájdete onedlho na našej
webovej stránke.
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DÁVAME DO VAŠEJ POZORNOSTI

FINANČNÝ ODPOČET ZA ROK 2019
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Pane Ježiši, pomôž nám ochotne sa deliť
s ostatnými, a tak odzrkadľovať Tvoje
milujúce srdce.
www.detiafriky.sk

detiafriky@detiafriky.sk

www.facebook.com/detiafrikysk

IBAN: SK3583300000002801060897

