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Po dobrovoľníčkach Majke
a Lucke (august 2018 –
marec 2019), sme do Tan-
zánie vyslali ďalších troch.
Jednou z nich bola Koši-
čanka Milka Halušková.
Strávila tam 8 mesiacov.
Tu je niečo z jej bohatých
zážitkov.

aj keď som rada vymýšľala
a opravovala písomky, tak
sa mi najviac páčil pred-
met Hry. My ho voláme te-
lesná výchova. Tam sme
mali všetci možnosť vy-
blázniť sa. Neskôr sme sa
s ďalším dobrovoľníkom
Ondřejom pustili do pro-
gramu Ihrisko pre Afriku.
Chvíľu trvalo, kým sme si
premysleli, ako to bude
fungovať, ako vyzbierame
peniaze na jeho stavbu,
všetok potrebný materiál,
atď.Keď sme asi o mesiac
mali všetky tieto veci už 

Mojou záľubou bolo od pr-
vej chvíle učenie. Vyšlo to
tak, že som počas pobytu
navštívila všetky školy,
ktoré podporujú organizá-
cie Deti Afriky CZ a Deti
Afriky SK. Mala som zopár
hodín na každej zo škôl. Či
sme sa už učili gramatiku,
slovnú zásobu alebo sme
si čítali príbehy, deti si ich
vytvorili samé, mali sme sa
spolu dobre. Keďže som
mala príležitosť učiť deti
na ZŠ, SŠ aj VŠ tak som si
na vlastnej koži vyskúšala,
že UČITEĽSTVO NIE JE
HRAČKA! Popravde,



mnohých podporovate-
ľov sa nám podarilo vyz-
bierať požehnané množ-
stvo finančných pro-
striedkov. Ďakujeme!

1.YEDIDIA v Maretadu -
projekt dostavby inter-
nátu  pre dievčatá, kniž-

zariadené alebo minimálne
v procese, boli sme pripra-
vení na stavbu. Nebola to
hračka, pretože nikto z nás
nebol architektom, mali
sme iba zopár skúseností
z domu, skautingu a zdra-
vý sedliacky rozum. Aj tak
sme krútili hlavami nad ši-
kovnosťou Tanzánčanov.
Museli sme ich zopár vecí
naučiť, ale na konci sme si
boli istí, že z toho mali zá-
žitok, na ktorý len tak ne-
zabudnú. Získali vedomos-
ti a skúsenosti a užili si aj
zábavu.

Požiadavky na podporu vy-
plynuli priamo z potrieb
škôl, s ktorými spolupracu-
jeme. Na našej webovej
stránke, facebooku a insta-
grame sme zverejnili dve
kampane a vďaka štedrosti 

Projekty v r. 2022

nice a jednej učebne sme
podporili sumou 3000€.
        
2. ELIET v Haydom - na
nákup okien a strechy na
dvoch   nových   učebniach 
v areáli školy sme prispeli
sumou 4500 €.

3.LEA school v Dongobe-
shi - dostavbu internátu
pre chlapcov sme podporili
sumou 4000 €.

Pravidelne posielame pod-
poru 22 študentom na
strednej škole YEDIDIA
(20€ mesačne), 23 žiakom
školy ELIET (30€ mesačne)
a v projekte Siroty podpo-
rujeme 2 siroty sumou 2X
60€ mesačne.

Ďakujeme aj tým, ktorí
nám darovali 2% z dane.
Celková suma predstavuje
1127,42€.



Projekt dostavby internátu pre dievčatá,
knižnice a jednej učebne   v Maretadu
sme podporili sumou 3000€.

- 3. pokračovanie

Tí, ktorí s nami už dlhšie
spolupracujú, si všimli, že
sme náš občasník preme-
novali. Pokračujeme v jed-
noduchých svahilských frá-
zach. Predchádzajúce dve
lekcie nájdete v minulých
číslach s názvom Spravo-
dajca na našej webstrán-
ke.

MINIKURZ SVAHILČINY 

HABARI TANZÁNIA 
… Novinky z Tanzánie
Shikamoo! ... Pozdrav
staršej osobe, prejav
úcty. 
Marhaba! ... Odpoveď pri
tomto pozdrave.
Hujambo? ... Pozdrav
podobný ako naše ahoj. 
Sijambo! ... Odpoveď pri
tomto pozdrave.
poznámka: jambo čítaj
džambo

Dobrovoľníčka Terezka (CZ) 
s rodinou, ktorá sa stará 
o Mishoni (3,5 r) v projekte Siroty.
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Ak by ste sa chceli podporiť niektorý z našich projektov,
informácie nájdete na našej stránke www.detiafriky.sk.
Hneď v záhlaví nájdete tlačdlo CHCEM PODPORIŤ a po
kliknutí naň sa vám zobrazia potrebné informácie.

Paulo Bura Hhoko - riaditeľ Yedidia Secondary School v Maretadu.
Martin Tango - riaditeľ Lea školy v Dongobeshi.
Milka Halušková - dobrovoľníča INVYT.

Dobrovoľníci Ondřej (CZ), Tereza (CZ) a Mila
(SK) pred návratom domov. Strávili na ško-
lách v Tanzánii 8 mesiacov v projekte INVYT.

Všetkým, ktorí akoukoľvek sumou
prispeli, úprimne ďakujeme.

Veríme, že pamätali na slová 
z Listu Židom 13;16:

 
Ale nezabúdajme ani na

dobročinnosť a štedrosť, 
také obete sa Bohu páčia.

http://www.detiafriky.sk/

