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Milí naši podporovatelia, modlitebníci za naše dielo a všetci tí,
ku ktorým došlo toto druhé číslo
nášho občasníka!
Aj my sme museli počas uplynulej karantény utlmiť niektoré
naše aktivity, zmeniť plány
a
stretávať
sa
iba
prostredníctvom digitálnej techniky.
Naša činnosť však nezastala na
bode mrazu. Kvôli všeobecne
známym dôvodom sme nevyslali
dobrovoľníkov do Maretadu a
Dongobesha, neuskutoční sa
plánovaná cesta člena nášho
tímu do Tanzánie a ani návšteva
odtiaľ v októbri nepríde. Všetko
je rukách Božích a ak nám On
niekde ukáže dvere s nápisom
zatvorené, tak veríme, že nám
iste ukáže aj tie, na ktorých je
napísané vitajte.

ČO SA DIALO NA
YEDIDIA

AFRIKY

SLOVENSKO

V škole, ktorú podporujeme,
mohli iba snívať o výučbe na
diaľku v takej forme, ako to
prebiehalo na Slovensku. Tam
sa vyučovací proces úplne
zastavil až do 29. júna, študenti
aj učitelia odišli do svojich
domovov. Riaditeľ školy Paulo
musel čeliť vážnym problémom.
Nedostal finančné prostriedky
od samoplatcov a tak nemohol
vyplácať učiteľom plné mzdy.
My sme mu poslali podporu pre
študentov, ale to nestačilo.
Učitelia boli v máji na dovolenke
a začali mať existenčné problémy.

Obdobie korony

Dažďom zničená
Maretadu.

cesta

neďaleko

Karanténu v Tanzánii znášali
ťažšie ako u nás. Vírus tam dorazil síce neskôr ako k nám, aj
školy boli zatvorené neskôr, ale
pripravenosť na novú situáciu
bola nulová. Vláda a médiá
informovali ľudí minimálne.

Utlmili sa aj práce na stavbe
dievčenského internátu a kuchyne. Prerušilo sa aj prihlasovanie
nových študentov do prvého
ročníka. Situáciu im komplikovali aj výdatné dažde. Ale aj oni
hľadali tie dvere, na ktorých je
napísané vitajte.
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Voda a jej význam
V škole sa podarilo dokončiť studňu, o ktorej sme vás
informovali už v minulom čísle.
Studňa v červenej hline, akú
majú v areáli školy, nie je pre
oblasť
Maretadu
typická.
Chodia sa na ňu pozerať a inšpirovať, ľudia z dediny Maretadu a
aj z iných škôl.

V tomto čase je už vyučovanie
na Yedidia obnovené. Paulo, riaditeľ školy, píše, že žiakom pred
vyučovaním podávajú čaj a všetci sa tešia z toho, že majú v škole dostupnú vodu, ovocný sad
a zavlažovací systém. Situáciu
označil slovom „cool“. Pripravujú dodatočné prijímanie žiakov do prvého ročníka.

V novom ovocnom sade zasadili
papáje, avokádo, sladké zemiaky
a banány. Počasie pri výsadbe
mimoriadne prialo, rastliny rýchlo vyrástli a veríme, že prinesú
želanú úrodu. Ovocný program
pre študentov tak bude obohatený o nové komodity. Nech Pán
požehná úrodu, pridá ovocie i
v živote študentov, učiteľov a
ľudí v tejto v oblasti Tanzánie!
V ovocnom sade postavili zavlažovací systém. Rozhodli sa tak
preto, že v studni je dosť vody
a preto chcú pestovať aj také
plodiny, ktoré si vyžadujú výdatnejšie zavlažovanie. Pretože voda je až v hĺbke 5m, potrebovali
čerpadlo a nádrž, do ktorej by
prečerpávali
vodu.
Podporili
sme aj tento projekt. Toto dielo
vzbudzuje záujem v širokom
okolí.
Pred znovuotvorením školy museli upraviť toalety podľa úradných požiadaviek. V budove 2
v 1 rozdelili toalety zvlášť pre
učiteľov a zvlášť pre študentov.
Všetko urobili svojpomocne.

Čo robili študenti
Emanuel Honest, študent s technickým nadaním, využil „nútené“
voľno a vytvoril vedro so senzorom na umývanie rúk. Neskôr
aj inkubátor na ohrievanie vajec.
Obidve zariadenia pracujú so
solárnou energiou a jeho otec
ich predal vedeniu chránenej
oblasti Ngorongoro. Úspech je
zaručený, pretože vidiek stále nie
je elektrifikovaný. Aj iní študenti
sa
pokúšajú
o
technické
inovácie. Táto ich aktivita je
potešujúca.
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Bývalá dobrovoľníčka Majka Petrejčíková udržuje e-mailové kontakty s niektorými študentmi
a tak sa ich opýtala, ako sa aktuálne majú:
Daniel, 5. ročník: „Mám sa dobre. Som doma so svojimi
príbuznými, pretože všetky školy
sú zavreté. Je čas žatvy. Tak
pomáham svojmu bratovi pri
zbere kukurice.“

Odmena najlepších
študentov
Rozhodli sme sa odmeniť 5 študentov štvrtého ročníka, ktorí
dosiahli najlepšie študijné výsledky. Výška odmeny pre Ruth
S. Sulle, Daniela M. Sulle, Njemaeli Zakayo, Albinu Thadeus
Bura a Paulinu Joseph Kwahhay
je 80€. Túto jednorazovú odmenu im mal riaditeľ Paulo Bura
Hhoko odvzdať slávnostne pred
ostatnými študentmi školy. Kvôli
karanténe sa tento akt neuskutočnil. Čakáme na správu, že sa
tak stalo. Fotografie z odovzdania zverejníme na webovej
stránke a na facebooku.

Ema, 4. ročník: „Chytám ryby
s otcom v buši v oblasti Ngorongoro. Táto oblasť je strážená
strážcom. Ďakujem Bohu, že táto pandémia sa blíži ku koncu.“
Josephat Sulle, učiteľ: „Som
doma. Starám sa o domáce
zvieratá (kravy, somáre). Nie je
známy deň, kedy sa vrátime do
škôl. Čakáme na pokyn od
vlády.“

Študentovi Charlesovi Danielovi
Filipovi pošleme mimoriadne
štipendium, 2x po 30€, za aktívny prístup a pomoc pri zabezpečovaní chodu školy (rôzne
drobné práce v školskom areáli),

→
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za vedenie mladých evanjelikov
na škole, líder Ukwaty. (Slovom
Ukwata označujú stretnutia evanjelikov a aj evanjelickej mládeže.)

Dobrovoľníčka Majka Petrejčíková: „Charlesa kvôli problémom
v rodine vychovávali starí rodičia. V klasických iraqwckých prízemných príbytkoch spolu bývajú
s ľuďmi i domáce zvieratá ako
kravy, kozy či sliepky. Charlesova
starká
nás
srdečne
privítala v jednom takomto príbytku. Na naše veľké prekvapenie nám darovala kohúta. Ona
nám mala niečo darovať???
Ťažko pochopiť, ale takáto je
pohostinnosť miestnych ľudí.
Dávajú z malá radostne a ochotne. Či ide o návštevu alebo
zbierky v kostole.
Vďaka podpore zo Slovenska
môže
Charles
študovať
na
Yedidia. Riaditeľ Paulo mu tiež
umožnil bývať v areáli školy.
Preto bol Charles zvyčajne nablízku, keď sme niečo potrebovali. Bol nám veľkou pomocou.

Na mieste, kde študenti zvykli
jedávať, si vybudoval malý kurín a
staral sa o mini kuraciu farmu. Bol
tiež predsedom školského parlamentu a lídrom miestnej skupinky
mladých evanjelikov. Myslel dokonca aj na to, že vlajku, ktorá
počas školských dní viala na žrdi
pred školou, je dobré počas prázdnin vyprať.
Mladí ľudia ako Charles sú nádejou Tanzánie. Je úžasné, že vy
podporovatelia ste toho súčasťou.“

Študenti
Yedidia
Secondary
v Maretadu na školskom ihrisku.

School

Učiteľský zbor na Yedidia Secondary
School v Maretadu. Riaditeľ Paulo Bura
Hhoko je prvý sprava.
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ZAČALI SME S PODPOROU ŽIAKOV
V ŠKOLE ELIET V HAYDOM

Už v predchádzajúcom čísle nášho Spravodajcu sme vás informovali, že začíname s podporou školy ELIET v meste Haydom. Na
stránke www.detiafriky.sk/škola Eliet si môžete pozrieť, ako sa
otvorilo vaše štedré srdce a podporovaných je už niekoľko detí.
Haleluja! Prispeli sme na stavbu kuchyne, ktorú stavajú v areáli
školy.

NAŠA NOVÁ AKTIVITA
- PODPORA SIRÔT
Child Care Unit (CCU) vzniklo
v roku 2009 v rámci nemocnice
Haydom Lutheran Hospital a je
určené pre deti, ktoré dlhodobo
ostávali v nemocnici z viacerých
príčin. Buď sa jednalo o siroty,
ktorých matky zomreli pri pôrode
či následkom iných ochorení
alebo o deti, ktoré si po hospitalizácii z nemocnice nikto nevyzdvihol. Deti ostávali v nemocnici opustené. Boli umiestnené
na rôznych oddeleniach bez
nádeje na zmenu. Hrozilo, že sa
nakazia infekčnými chorobami a
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tiež zaostávali v psychomotorickom vývine. Preto bola v rámci
nemocnice vyčlenená jedna budova pre 15 – 20 detí, v ktorej
boli opustené deti umiestnené a
bolo o ne postarané.
Martin Tango, riaditeľ školy
v Dongobeshi a Emanuel Nuwass, (rozhovor s ním bol
v minulom čísle) riaditeľ nemocnice v Haydom, vnímali toto riešenie ako nedostatočné a dlhodobo neudržateľné. Sociálna starostlivosť nie je náplňou práce
nemocnice. Rozhodli hľadať pre
deti lepšie riešenie.
Inšpirovaní skúsenosťami v ČR
a v SR sa rozhodli hľadať pre
deti náhradné rodiny, ktoré majú
otvorené srdce a poskytnú deťom osobnú starostlivosť. Deti
budú z nemocnice umiestnené
do náhradných rodín, starostlivo
vybraných garantmi projektu.
Rodiny a deti budú v celom
procese starostlivosti podporované. Starostlivosť o deti v týchto rodinách bude pod dozorom
osoby, ktorá je členom organizačného výboru projektu a ktorá
sa bude v miestnych podmienkach starať o to, aby deťom bola
v rodinách zabezpečená zodpovedajúca starostlivosť. Vyhodnocovanie starostlivosti bude predmetom pravidelnej komunikácie
medzi garantmi projektu v Tanzánii a organizačným tímom projektu DA Slovensko.
Podrobnosti a všetko podstatné
o tomto projekte sa dozviete na
stránke siroty.detiafriky.sk

Martin Tango, Emanuel Nuwass a
členovia tímu DA počas návštevy
v r. 2019

Naša webová stránka
Stránka www.detiafriky.sk prešla
rekonštrukciou. Dúfame, že vám
poskytuje všetky potrebné informácie, ktoré hľadáte, v prehľadnej forme. Pretože OZ Deti
Afriky bude mať onedlho desiate
výročie svojej existencie, pripravili sme prehľad všetkých projektov, ktoré sme do 30.6.2020
podporili. Nájdete ich na stránke
v menu škola Yedidia/ naše projekty.

Radi privítame v tíme....
...správcu sociálnych sietí/ social media manager Facebook a
Instagram Deti Afriky SK. Hľadáme niekoho, kto má srdce pre
sociálnu alebo misijnú službu,
vie ako na sociálne siete a chce
svojim talentom a časom prispieť
na dobrú vec.
Viac o nás a našej službe na:
www.detiafriky.sk
www.facebook.com/detiafrikysk/
Kontaktuj nás na:
detiafiky@detiafriky.sk alebo
správou cez Messenger
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Ďakujeme za vašu podporu
cez 2% dane. Keďže kvôli
korone nám financie začali
prichádzať až v júli a budú
prichádzať aj v priebehu
druhého polroka, vyúčtovanie
urobíme až v januári.
Podporiť nás môžete aj zakúpením hrnčeka na www.sashe.sk/DetiAfrikySK.
Tieto plechové hrnčeky sú našou novinkou. Dva nové motívy pre radosť.

FINANČNÝ ODPOČET ZA 1. POLROK 2020

Dávajme s modlitbou a múdro.
Nie preto, aby sme mali dobrý pocit.
www.detiafriky.sk

detiafriky@detiafriky.sk

www.facebook.com/detiafrikysk

IBAN: SK3583300000002801060897

