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Laco, člen nášho tímu, navštívil v
januári Tanzániu, aby zmonitoroval priebeh projektov, ktoré
podporujeme a povzbudil našich
bratov a sestry. O jeho ceste
sme vás informovali na našej
webovej stránke a sľúbili sme, že
prinesieme
podrobnejšie
informácie.
Napriek komplikovanej situácii,
súvisiacej s aktuálnou pandémiou, odletel 12. januára z viedeňského letiska spolu s Michalom Klusom do Arushe. Tam si
ich vyzdvihli Martin Tango a
pastor Zak. Myslím, že vám spomínané osoby už nemusíme
predstavovať. Na druhý deň sa
k ich skupinke pridali ešte aj
návštevníci z Nemecka, ktorí
spolupracujú na projektoch školy LEA v Dongobeshi. Laco
s Michalom sa vrátili domov 19.
januára. Vďaka Bohu bez následkov na zdraví!
Laco zažil, videl a počul počas
toho týždňa veľa. Prinesené
správy, poznatky a fotografie
sme roztriedili a niečo z toho
prinášame aj vám na stránkach
nášho Spravodajcu. Nás zaujíma
predovšetkým Maretadu, kde je
škola YEDIDIA a Haydom so
školou Eliet.

AFRIKY

SLOVENSKO

Laco s členmi tímu školy ELIET v Haydom

Koronavírus v Tanzánii
Na internete si môžete vyhľadať
aj takúto správu: „Tanzánsky
prezident John Magufuli ešte
minulý týždeň vyhlásil, že Boh
odstránil ochorenie COVID-19
z územia celého štátu. Miestna
katolícka cirkev to však vidí inak
a spustila kampaň za dodržiavanie epidemiologických opatrení.“ Faktom je, že situácia tam je
s našou neporovnateľná. Laco
potvrdil, že tam naozaj nikto
rúško nenosí. Nemali ho ani žiaci a ani učitelia v školách, ktoré
navštívil. Nevidno ich ani na fotografiách. Nuž, dúfajme, že
čoskoro to tak bude aj na Slovensku a aj v ostatnej časti
sveta!
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YEDIDIA
Do Maretadu sa Laco vybral
hneď na druhý deň po prílete do
Tanzánie. Pre niektorých študentov priniesol aj malé darčeky
od ich podporovateľov. Školský
rok, ktorý začína v januári, sa na
YEDIDIA rozbieha pomaly.
V škole je už 68 študentov a
ďalší sa môžu prihlásiť ešte do
konca
marca.
Kvôli
lepšej
informovanosti uvádzame, že na
škole študujú študenti dvoch
kategórií:

Obdobie dažďov

→

Laco v rozhovore s pastorom Zakom.

súkromní kandidáti a školskí
kandidáti. Súkromný kandidát je
študent, ktorého základná škola
neodporúčala, zrejme kvôli prospechu, na strednú školu. Ak si toto
štúdium zaplatí, môže na nej
študovať. Školský kandidát je základnou školou odporúčaný. Na
YEDIDIA si všetci musia štúdium
zaplatiť, pretože ide o súkromnú
strednú školu. My podporujeme
tých, ktorým rodina nedokáže
zaplatiť školné. Ich výber spolu
s odporúčaním robí rada školy.
Tým, že škola získala štátnu
akreditáciu, môže prijímať na štúdium aj školských kandidátov, čím
by sa vedomostná úroveň školy
mala zvýšiť. Paulo očakáva, že
v tomto školskom roku bude na
YEDIDIA študovať 50 školských a
40 súkromných kandidátov. Paulo
Laca informoval aj o tom, že štát
súkromné školy podporuje stále
menej a menej a kladie na ne
vyššie nároky.

OD FEBRUÁRA 2021 SÚ DETI AFRIKY UŽ AJ NA
INSTAGRAME.
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aj to, že sa z roka na rok
zlepšujú aj výsledky školy v NE. Za
posledné 3 roky úspešnosť rástla
takto:
49%/2018;
58%/2019;
76%/2020.
Tieto výsledky sú motivujúce aj
pre prihlasovanie sa na YEDIDIA.
Ľudia vidia zmeny.

ŠTÁTNE SKÚŠKY

(NATIONAL EXAMINATION, NE)
Veľmi netrpezlivo sme čakali na
výsledky NE, ktoré sa konali
v decembri 2020. Výsledky,
ktoré boli známe až v januári, sú
potešujúce. Pripomíname, že NE
robia študenti na konci druhého
a štvrtého ročníka. Všetci nami
podporovaní študenti, až na
jedného druháka, skúšky urobili.
Bilancia je teda taká, že z 36
aktuálne podporovaných študentov 21 postúpilo do 5. ročníka a
ten jeden druhák bude opakovať
ročník. Veľmi dobrou správou je

zľava: Malkiadi, Laco, riaditeľ YSS Paulo, vedúci
učiteľ YSS a pastor Zak

Rozostavaný internát na YSS v Maretadu.

PIATY A ŠIESTY
ROČNÍK NA YEDIDIA
Škola chce opäť otvoriť aj piaty
a aj šiesty ročník. Problémom je
počet učební. Posledná kontrola
podmienila ich otvorenie výstavbou nových učební. Riaditeľ
Paulo prepracoval stavbu, ktorá
bola pôvodne zamýšľaná ako
internát pre dievčatá, na tri
stavby. Jedna by mala byť
učebňou, druhá knižnicou a
tretia internátom. Finišuje sa na
stavbe učebne a knižnice, pretože vo februári čakajú kontrolu,
ktorá by mala odsúhlasiť zacho3

→

vanie 5. a 6. ročníka. Potreba
bývania študentov v internáte je
stále vysoko aktuálna.
Začiatkom februára sme do Yedidia poslali 2000 € na dostavbu
budov. Záleží nám na otvorení
zmienených ročníkov, pretože 21
nami podporovaných študentov by
mohlo pokračovať v štúdiu na
YEDIDIA.

Laco v triede školy Eliet v Haydom.

→ → Tým, ktorí vytrvali v podpore

Spoločenstvo v domácnosti pastora Zaka.

ABSOLVENTI YEDIDIA
Štyria z vás dostali v júni minulého
roka oznam, že nimi podporovaný
študent alebo študentka úspešne
absolvovali NE v 6. ročníku. Boli to
prví absolventi na „našej škole“.
Pozitívne je aj to, že všetci, ktorí
boli podporovaní, boli v NE úspešní. Ročníky 5 a 6 sú považované
za nadstavbu a ich absolventi si
môžu ľahšie nájsť prácu. Napríklad
môžu učiť na akejkoľvej strednej
škole v Tanzánii predmety, ktoré
študovali v nadstavbovej časti a
zmaturovali z nich.

→→

takéhoto študenta alebo študentky
patrí veľká vďaka za ich štedrosť a
vytrvalosť. Veríme, že prežili osobnú radosť a vďačnosť voči Pánu
Bohu za toto vykonané dielo.
Ak sa na YEDIDIA zachovajú ročníky 5 a 6, tak ďalší podporovatelia
sa budú môcť tešiť z rovnakého
úspechu. My sa budeme snažiť
získať informácie o tom, ako sa
spomínaní štyria študenti zamestnali a čo robia po skončení školy.

Laco s dobrovoľníkmi z Nemecka a Anielkou,
ktorá v minulosti pôsobila ako dobrovoľníčka
v projekte INVYT.
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ELEKTRINA V MARETADU
Laco priniesol dobrú správu, že
budovy YEDIDIA sú vybavené
elektroinštaláciou a čaká sa na
pripojenie. Veríme, že v čase,
keď čítate tohto Spravodajcu,
tak pripojenie je už realitou. Nemusíme ani zdôrazňovať, že pre
školu sa tým otvárajú nové
možnosti v rôznych oblastiach,
ale hlavne vo výučbe.

OVOCNÝ SAD
Sad, ktorý vznikol v v areáli školy Yedidia, je v dobrom stave. Sú tam
však len banánovníky. Okrem sadu má škola aj vlastné polia, na ktoré
posadili kukuricu, fazuľu a plánujú ešte posadiť zemiaky. Tieto tri
komodity sú hlavnými zložkami ich stravy. Studňa, ktorej sfunkčnenie
sme podporili, je plne využívaná.

ELIET
Ďalšou Lacovou zastávkou bolo
mesto Haydom. Tu podporujeme
školu
ELIET
a
rozbiehame
projekt SIROTY. Podrobnejšie o
ELIET a projekte SIROTY sa
môžete dozvedieť na našej webovej stránke alebo facebooku.
Na návštevníkov čakalo vedenie
školy a miestnej nemocnice.
Martin Tango a riaditeľ Eliet
Herman Pisso, riaditeľ nemocnice Dr. Nuwass s manželkou
Selinou. Po prehliadke všetkých
tried a zhliadnutí programu,
ktorý pripravili učitelia s deťmi,
diskutovali o akademickom i
materiálnom rozvoji školy.
V škole má mať každý žiak svoju
učebnicu. Je to nariadenie tamojšieho ministerstva školstva.
Nákup je naplánovaný na štvrť-

→ roky vo výške 13 260 000 TZN,

čo je 4 911,11 €. Tento projekt
sme podporili sumou 1200€. Aj vy
ho môžete podporiť nákupom
jednej učebnice pre jedno dieťa za
4€. Informácie sú na našej
webstránke a na facebooku.
Eliet
je
dobre
prosperujúcou
školou. Vedeniu školy a učiteľom
záleží na tom, aby žiaci dosahovali
dobré výsledky.

Laco s jedným z detí v škole ELIET v Haydom.
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PROJEKT SIROTY
Pre osirelé alebo opustené deti,
ktoré ostali v nemocnici v Haydom,
hľadáme náhradné rodiny. Toto je
pre tamojšiu kultúru nová vec,
s ktorou sa zatiaľ nestretli. Preto
sa celý projekt rozbieha pomaly.
Sára je päťročné dievčatko, pre
ktoré sa našla rodina, ktorá ju
adoptovala. Do svojich štyroch
rokov nerozprávala. Po adopcii,
október 2020, sa jej stav rapídne
zlepšil. Laco túto rodinu aj
navštívil. Vďaka ochotným darcom
z vašich radov rodinu spolu so
sirotou podporujeme sumou 60€
mesačne.

MUDr. Emanuel Nuwass so Sárou, prvou sirotou,
pre ktorú sa podarilo násť rodinu.

Z LACOVEJ NÁVŠTEVY

Michal Klus odhaľuje pamätnú tabuľu na
internáte v Dongobeshi.

Laco sa zúčastnil aj na slávnostnom
otvorení
novej
ubytovne
(hostel) pre 200 žiakov, ktorú
postavili v areáli školy LEA v Dongobeshi. Teší nás, že sa tejto škola
darí aj po tejto stránke.
Súčasťou pobytu v Tanzánii sú aj
nezabudnuteľné večerné spoločenstvá v domácnosti u pastora Zaka.
Spevy, svedectvá a modlitby sú
náplňou takéhoto večera. Laco mal
opäť takýto silný zážitok.

MINIKURZ SVAHILČINY
Ahsante kwa msaada wako .....

Ďakujeme za Vašu podporu.

Mungu awabariki! ....................

Nech Vás požehná Hospodin!
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AKTUALITY
Napriek súčasnej situácii pripravujeme v tomto roku vyslanie dvoch
dobrovoľníkov/dobrovoľníčok na strednú školu v Dongobeshi. Dĺžka ich
pobytu by mala byť osem mesiacov. Ich pobyt a program sa pripravuje
v spolupráci s arcidiecézou v blízkom meste Mbulu.
Určite sa čoskoro objaví na našej webstránke a na sociálnych sieťach
výzva, aby sa záujemcovia prihlásili na konkurz. Boli by sme veľmi radi,
keby ste túto informáciu šírili hlavne medzi mladými ľuďmi.
Vo februári sme „spojazdnili“ aj náš INSTAGRAM. Môžete ho sledovať
na @deti.afriky. Nájdete tam fotky a aktuality z nášho projektu.
Darujte deťom učebnice. Vaše 4€ im otvoria cestu k lepšej budúcnosti.
Váš dar v hodnote 4 € umožní nákup 1 učebnice pre 1 dieťa. Naším
cieľom je zakúpiť 300 učebníc. Informácie ako na to sú na našej
stránke a na sociálnych sieťach.
Ak by ste sa, milí naši podporovatelia, rozhodli podporiť nás
jednorazovo (VS 3000) sumou aspoň 10 €, tak si môžete vybrať
niektorý hrnček alebo tašku. Kompletné informácie sú na našej webstránke a na našich sociálnych sieťach.

Podporujeme vzdelávanie
chudobných detí v Tanzánii.

VĎAKA
patrí všetkým vám, ktorí ste venovali 2% z dane na náš projekt.
Ďakujeme za vaše ochotné srdcia. Vieme, že ochotných darcov Boh
miluje, ale od poznania k jeho naplneniu treba urobiť jeden dôležitý
krok a vy ste ho urobili.
Onedlho zverejníme na našej webovej stránke nové tlačivo na
darovanie 2% z dane.
Budeme radi, ak náš projekt opäť podporíte a vopred vám ďakujeme.
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PODPORA V ČÍSLACH
V roku 2019 sme školu YEDIDIA v Maretadu podporili v rámci rôznych
projektov (študenti, ovocný program, nákup školských pomôcok,
solárny systém, kontrolné testy, dobrovoľníčky, ...) sumou 12 461€.
V roku 2020 sme začali podporovať aj školu ELIET v Haydom a projekt
SIROTY. V nasledujúcej tabuľke je prehľad jednotlivých položiek.
Celkovo bola odoslaná suma 13 048, 20€.

FINANČNÝ ODPOČET ZA ROK 2020

Srdce, v ktorom prebýva Ježiš,
je plné dobročinnosti.

www.detiafriky.sk

@deti.afriky

detiafriky@detiafriky.sk

www.facebook.com/detiafrikysk

detiafrikySK

IBAN: SK3583300000002801060897

