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Milí naši podporovatelia,
ale aj tí, ktorí sa o nás dozvedáte
práve vďaka tomuto občasníku.
Covidová situácia na Slovenska
v čase vzniku tohto Spravodajcu
nie je taká, aby sme sa s vami
stretávali v zboroch, prípadne na
iných väčších akciách. Naša práca sa nezastavila, a preto vás
chceme informovať o tom, čo sa
počas uplynulých mesiacov udialo.

Škola Yedidia
je naším najstarším projektom.
Túto strednú školu so sídlom v
blízkosti dediny Maretadu podporujeme už od roku 2012. Je to
kresťanská evanjelická škola.
Založil ju Paulo Bura Hhoko,
ktorý je aj jej riaditeľom. Vyšiel
tak v ústrety mladým ľuďom bez
stredoškolského vzdelania, ktorí
chceli študovať. Podpora pomohla škole dostať sa na úroveň
škôl so štátnou akreditáciou. K
tomu bolo treba vybudovať
učebne, prírodovedné laboratórium, vybaviť školu materiálne,
atď. Dominatnou je však podpora študentov, ktorí pochádzajú z neúplných alebo veľmi chudobných rodín a nemajú na školné. Aktuálne podporujeme 38

Info o tom ako si kúpiť tehlu na podporu
výstavby, nájdete na www.detiafriky.sk.

študentov a študentiek. Výška
podpory je 20 € mesačne. Prehľad o všetkých projektoch, ukončených a aj prebiehajúcich,
nájdete na našej webstránke:
www.detiafriky.sk, keď v hlavnom menu kliknete na položku
ŠKOLA YEDIDIA.
V polovici leta sme rozbehli
projekt, ktorým chceme pomôcť
škole dostavať dievčenský internát, učebňu a knižnicu. Škola
by tým dosiahla vyšší stupeň
akreditácie a hlavne, aby sa zachoval 5. a 6. ročník, v ktorom
pokračuje 21 nami podporovaných študentov. Kúpou tehly
za 3 € pomôžeme dosiahnuť
tento cieľ.
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ŠKOLA ELIET
je aj materskou škôlkou a aj
základnou školou v meste Haydom, ktoré sa nachádza asi 300
km na juhozápad od mesta Arusha. Majiteľmi školy sú Emanuel
Nuwass a Martin Tango. Hlavným cieľom školy je pripraviť pre
Tanzániu kvalitných a vzdelaných mladých ľudí. Mottom školy je: „Usilovnosť a dobré základy sú budúcim úspechom.“
ELIET je tiež luteránskou kresťanskou školou. Aj tu sme
podporili viaceré projekty. Informácie o tom nájdete na našej
webstránke
www.detiafriky.sk,
ak v hlavnom menu kliknete na
položku ŠKOLA ELIET. Aj tu podporujeme hlavne žiakov. V súčasnosti ich podporujeme 14,
traja sú čakateľmi. Podpora žiaka predstavuje maximálne 30 €
mesačne a trvá 7 rokov. Na podpore sa podieľa aj škola. Areál
školy sa rozširuje o nové učebne, kuchyňu, improvizovanú jedáleň a hygienické zariadenia.

Výstavba nových priestorov na škole ELIET
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Sara, pre ktorú sme našli náhradnú rodinu.
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MINIKURZ SVAHILČINY
– prvé pokračovanie

Napísali ste nám...
Každý z nás sa poteší, keď ho
niekto v práci povzbudí a aktívne sa pripojí k jeho činnosti. Email, ktorý sme dostali z CZ
ECAV v Krupine nás priam zohrial pri srdci.
Dobrý deň,
zaujala ma Vaša služba, preto
som na výročnom konvente nášho CZ navrhol, aby sme podporili
Vaše združenie 1% z príjmu nášho CZ. Tento návrh bol schválený. Za rok 2020 je to suma
303.-€. Počítam s tým, že táto
podpora bude v ďalších rokoch
pokračovať.
S výberom pre koho sumu darujeme, si necháme radi poradiť od
Vás.
Ostávajte v Božej milosti.
Mnohokrát ďakujeme, milí bratia
a sesty! „Boh nestojí o vynútené
dary, ale miluje ochotného darcu„ (2. Kor. 9:7)

V predchádzajúcom vydaní nášho
občasníka sme začali uverejňovať
jednoduché frázy v svahilčine. V
tomto čísle pokračujeme. Ak ste sa k
predchádzajúcim frázam nedostali,
tak na našej webstránke nájdete
prvé číslo Spravodajcu (1_2021).
hľadajte v hlavnom menu.
Habari za leo? ..... Ako sa dnes máš?
Nzuri................... Dobre.

AKTUALITY
► Raphael John je žiakom 7. ročníka skoly ELIET v Haydom. Má
cukrovku a každodenné vpichovanie injekcie mu spôsovalo veľké
opuchy.
Vďaka ochotným darcom sme
podporili pre neho kúpu inzulínového pera a situácia sa, vďaka Bohu, výrazne zlepšila.

CHCETE PODPORIŤ NAŠE
PROJEKTY?
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Raphael John preberá dar - inzulínové pero. ►

DETI AFRIKY SÚ UŽ AJ NA INSTAGRAME.
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AKTUALITY
► V záverečných štátnych skúškach za uplynulý školský rok dosiahla YSS dobré výsledky. Podporovaný
študent
Atanas
Fabian
Panga sa medzi študentmi z 22
hodnotených škôl umiestnil na 4.
mieste v predmete matematika.
Výsledky skúšok sa ešte spracovávajú a budeme vás o nich informovať na www.detiafriky.sk.

► 15. augusta mali ordináciu
dvaja evanjelickí farári, ktorí sú
bývalými absolventmi YSS. Vidíme,
že Pán Boh YSS požehnáva. Veríme, že aj našu spoluprácu, hoci je
to niekedy dosť náročné kvôli
veľkým kultúrnym rozdielom.

Predstavujeme vám
dobrovoľníkov programu
INVYT 5
Traja dobrovoľníci, Mila Halušková, Tereza Vorlová a Ondřej Linhart, odchádzajú 4.10.2021 na 8mesačnú službu na strednej škole
v Dongobeshi.
Hlavnou náplňou služby Terky,
Milky a Ondřeja bude asistencia
učiteľom počas výučby, integrácia
nových inovatívnych vyučovacích
metód, rozvoj IT výučby a voľnočasových aktivít pre študentov.
Zároveň budú pomáhať pri výučbe
angličtiny pastorovi v diecéze
Mbulu. Účelovo budú navštevovať
školy YSS v Maretadu a Eliet
v Haydom, ktoré podporujeme.

Atanas Fabian Panga sa medzi študentmi z 22
hodnotených škôl umiestnil na 4. mieste v
predmete matematika

► Po týždni prázdnin sa 5. júla na
YSS začal nový školský rok. Na
škole je 78 študentov a 9 učiteľov.
Prosme v našich modlitbách za
pedagogický zbor, za študentov a
za vedenie školy, aby mali vieru a
dôveru v Božie vedenie a ochranu
bez ohľadu na to, ako sa vyvinie
situácia v najbližších mesiacoch.

Mila Halušková, dobrovoľníčka INVIT 5
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Mila Halušková
Mojou inšpiráciou pre cestu
do Tanzánie je, že chcem pomáhať ľuďom. Chcem získať nové
skúsenosti a vedomosti. Rada
pracujem s ľuďmi a keď som sa
dopočula o projekte INVYT5,
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. Mila je
slovenskou zástupkyňou v programe INVYT 5.

→ prispieť k zlepšeniu životnej ú-

rovne a celkovej spokojnosti miestnych obyvateľov. Verím, že keď
človek počúva hlas svojho srdca,
dokáže veľké veci a ja ich chcem
dokázať práve v Tanzánii.

Tereza Vorlová
Som študentkou technicky zameranej vysokej školy. Škola ma
síce baví, ale úplne nenapĺňa.
Preto som sa rozhodla konečne
počúvnuť hlas svojho srdca a
možno aj uplatniť svoje doterajšie vedomosti a zručnosti a venovať sa niečomu zmysluplnému. Tým niečim zmysluplným je,
podľa môjho názoru, pomáhať a
slúžiť tam, kde je to potrebné –
v Tanzánii. Chcela by som objavovať miestnu kultúru, vypočuť
si osudy tamojších obyvateľov,
ale hlavne svojim spôsobom

Tereza Vorlová, dobrovoľníčka INVIT 5

Ondřej Linhart
Keď som sa prvýkrát dozvedel o
dobrovoľníctve v Tanzánii, nadchlo ma to. Veľkými motivátormi
sú pre mňa slová „dobrodružstvo“ a „zmysluplnosť“. Rád robím zmysluplné veci, ktoré aj reálne pomáhajú a zároveň majú
príchuť dobrodružstva. Rok strávený v tanzánskej škole toto rozhodne spĺňa. Po skúsenostiach z
táborov, skautingu a vyučovaní
na vysokej škole si myslím, že
programy v Afrike poriadne rozbehneme a bude to skvelá skúsenosť pre nás dobrovoľníkov. My
sa budeme snažiť byť naozajstným prínosom pre tamojšiu komunitu.
V tomto roku je dobrovoľnícky
program INVYT5 finančne podporený partnerskými organizáciami:
LEA Ministry, Děti Afriky ČR, Deti
Afriky SK, Slezská diakonie a samotnými dobrovoľníkmi.
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Obzretie sa za INVYT 4
Naposledy boli vyslaní dobrovoľníci na naše školy na prelome rokov 2018
a 2019. Majka a Lucka boli zároveň prvými dobrovoľníčkami pôsobiacimi
priamo v Maretadu. Odvtedy sa zmenilo viacero vecí. Tanzánia sprísnila
podmienky pre prítomnosť cudzincov, čo skomplikovalo vysielanie dobrovoľníkov, nehovoriac o pandémii COVID-19, čo ešte pridalo komplikácie. Ponúkame vám malé obzretie na dobrovoľnícky program INVYT 4
očami Majky a Lucky. Celý rozhovor si budete môcť prečítať na webe.
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Česko-slovenský tím na návšteve Tanzánie počas programu INVYT4 v r. 2019

Čo vedie človeka k tomu, aby opustil zabehaný život v Európe a
šiel pomáhať na africký vidiek?
Majka: Nikdy som nemala jasnú
predstavu o tom čo chcem robiť,
„keď budem veľká“. Mojou túžbou stále bolo a je, aby som
bola tam, kde ma Pán Boh chce
mať. Možno jednoducho dozrel
čas na zmenu. Chcela som sa
zdokonaliť v jazyku a byť pomocou tam, kde je to potrebné. Po
niekoľkomesačnom neúspešnom
hľadaní misijnej práce a ku mne
dostal tip na dobrovoľnícku prácu v Tanzánii. V tomto období
mi Pán Bohu ukazoval, že mám
byť
otvorená
Jeho predstavám,
Tereza
Vorlová, dobrovoľníčka
INVIT 5
aj keď sú iné ako moje.

Lucka: O Afrike som snívala od
malička, vždy ma to lákalo ísť
do Afriky. Keď som hľadala na
internete facebooku, top-up na
ktorom by som si mohla dokončiť svoje bakalárske štúdium,
vyskočil na mňa post „hľadáme
dobrovoľníka“ neváhala som a
poslala svoj životopis a prihlášku, a potom to celé už šlo tak
samo. Veľmi rada cestujem
takže to bola pre mňa príležitosť
sa dostať do krajiny, do ktorej
sa len tak ľahko po vlastnej osi
nedostatene. Bola to určite zvedavosť, ale aj túžba pomôcť ľuďom, ktorí majú ťažší život ako
my doma. Keď som išla do Afriky myslela som si, že zmením
svet čo sa nestalo, ale verím,

→
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→

že som sa mohla podieľať na
niečom čo má hlbší zmysel.

Mária Petrejčíková, dobrovoľníčka INVYT4

Ako sa Európan vyrovnáva s výzvami dlhodobého pobytu v ďalekej krajine, kde nemá zabezpečený komfort, na aký je navyknutý?
Majka: Zdá sa mi, že keď si človek nájde spôsob ako fungovať,
(napr. od umývania zubov, základnej hygieny, stravovanie sa),
tak sa to dá prežiť v pohode.
Viac som cítila nedostatok v oblasti vzťahov a kontaktov. Chýbali mi moji blízki a moja duchovná komunita. Vďaka výdobytkom techniky sme si volávali
a aj sa mohli vidieť. Nie je to
ako naživo, ale pomôže to. A
hlavne Pán Boh prichádzal rôznymi povzbudeniami a potešeniami, keď bolo ťažko.
Lucka: Myslím, že predodjazdový seminár nás dobre pripravil. Čakala som horšie podmienky. Nejako som prijala to
prostredie, kde sme boli, také
aké bolo a zvykla som si na to
celkom rýchlo. Aj keď boli obdobia kedy sme nemali vodu nemali sme si v čom umyť ruky, bolo
to náročné ale zvládli sme to.

Aký význam má pre Teba táto
skúsenosť? V čom je pre Teba
formujúca?
Majka: Určite má, aj keď ešte
nevidím všetky súvislosti v pozadí.
Božie cesty sú nevyspytateľné.
Ako keby sa môj svet zväčšil,
rozšíril. Zistila som, akí sme my
Európania bohatí, už len ak ide o
pitnú vodu a elektrinu. A koľko
vecí vlastne nepotrebujeme, ani ja
osobne!
Tiež som sa učila ako dôverovať
Pánu Bohu. A On sa postaral. Aj
teraz si to často pripomínam pri
rôznych výzvach, ktoré prichádzajú: „Dôveruj Majka, Pán sa o Teba
postaral aj v Afrike!“
Lucia Trnkóczyová, dobrovoľníčka INVYT4

Lucka: Zmenilo to môj pohľad na
rôzne formy pomoci pre Afriku.
Myslím si, že by sme sa nemali
snažiť zmeniť ich na náš európsky
štýl, ale my by sme sa mali prispôsobiť ich kultúre. Treba byť
vďačný za to čo máme, a vážiť si
rodinu. Taktiež sa treba pozerať aj
na ľudí okolo nás, a začať pomáhať tam kde sme. V Afrike si komunita vzájomne pomáhala. Martin, riaditeľ Lea, pomohol každému
komu mohol, staral sa o veľa detí
ktoré nemali kam ísť. Buďme
otvorení voči ľuďom v núdzi.
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VĎAKA
za podporu zbierky na kúpu učebníc pre žiakov ELIET. V škole má
mať každý žiak na každom predmete svoju učebnicu. Je to nariadenie tamojšieho ministerstva školstva. Na jednu učebnicu pre jedno
dieťa ste mohli prispieť sumou 4 €. Do Haydom posielame 2150 €. Haleluja! Našim cieľom je zakúpiť 300 učebníc, preto bude kampaň v budúcnosti pokračovať.
za 2% z daní, ktoré ste nám tohto roku poslali. Celkovú sumu uvedieme v septembri na našej webstránke a v nasledujúcom čísle
Spravodajcu.

PODPORA V ČÍSLACH
V nasledujúcej tabuľke je prehľad o podpore. Celkovo bola odoslaná
suma 11 660 €.

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu!
Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti
vznešených pováh.“
J. A. Komenský

www.detiafriky.sk

@deti.afriky

detiafriky@detiafriky.sk

www.facebook.com/detiafrikysk

detiafrikySK

IBAN: SK3583300000002801060897

