
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Milí priatelia, 
 
             uplynul ďalší  polrok a projekt  Deti Afriky  sa  znova posunul 
o hodný kus dopredu.  Za uplynulých 6 mesiacov  sa  toho v  projekte 
podpory  afrických  študentov  znova udialo veľmi  veľa  –  podpora 
farmárskeho  projektu,  rýchle  napredovanie  výstavby budovy pre 
študentov a učiteľov, návšteva brata Laca Ivaneckého  v  Tanzánii 
a mnohé iné.  Ale poďme pekne poporiadku. Vzhľadom k tomu, že podľa 
tanzánijských  zákonov  sa  musí škola prvých niekoľko  rokov  kapacitne 
a priestorovo  rozširovať,  boli  sme  požiadaní vedením školy o podporu 
dostavby rozostavanej školskej budovy 2 v 1, ktorá po dobudovaní bude 
slúžiť ako učebňa  a  súčasne  zborovňa.  Za prvých  6  mesiacov roku 
2014 sme na  uvedený  účel  zaslali  spolu  3.600,- € a rýchly postup na 
stavbe je vidieť na  prvý pohľad.   O zaslanej podpore  ako aj o priebehu 
stavby sme vás priebežne informovali na našej webovej stránke. Taktiež 
brat Laco Ivanecký po svojom návrate z Tanzánie nás informoval, že táto 
budova je tesne  pred  dokončením  a  aj  keď  ešte nie je úplne hotová 
a zariadená nábytkom, tak  sa  v nej  už  niektorí  študenti  vzdelávajú. 
Samozrejme je to pre nás výzva aj do ďalšieho obdobia, aby sme, pokiaľ 
to bude v našich silách, prispeli aj na úplné dokončenie tejto budovy 
a jej zariadenia, lebo ako sme mali možnosť vidieť na fotografiách, jedná 
sa bezkonkurenčne o najlepšiu a najkomfortnejšiu budovu celej školy. 
                Veľmi nás teší  skutočnosť, že sme sa  na žiadosť riaditeľa školy 
Paula Buru zapojili do malého farmárskeho projektu, ktorý spočíval 
v príspevku na zakúpenie osiva, ktoré bolo následne v období dažďov 
vysiate  na priľahlých pozemkoch  v  okolí  školy. Zo zverejňovaných 
fotografií  bolo  vidieť, že  sa kukurici v Yedidiass  zapáčilo a zároveň to 
pomohlo  vedeniu školy znižovať  náklady  spojené s  nákupom potravín 
pre  školskú  jedáleň. Podpora  študentov  sa  v  uplynulom  období 
rozrástla tak, že sme podporovali už 17 mladých ľudí s tým, že sa pomaly 
rozbehla  aj  korešpondencia  medzi  podporovateľmi  a  študentmi. 
Niekoľkokrát sme zasielali podporovateľom potvrdenia o dosiahnutých 
študijných výsledkoch jednotlivých žiakov ako aj ďakovné listy od 
samotných študentov. Začiatkom roka úspešne ukončila strednú školu 
Yedidiass jedna z našich prvých podporovaných študentiek Loema Paulo 
Mlayda, 

  Hospodárenie 1. polrok 2014 

Príjmy : 
Pre študentov  1259 e  
Výstavba budovy 33 e 
Podpora projektu 504 e 
Príjmy spolu 1796 e 

 
Výdaje : 

Pre študentov 1656 e  
Výstavba budovy 3600 e 
Zaslanie vysvedčení         74 e 
Správa web stránky 25 e 
Výdaje spolu 5355 e  
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ktorá sa rozhodla, aj vďaka našej ďalšej 
podpore, pokračovať v štúdiu na Waama 
Lutheran teachers college v meste Mbulu 
v odbore učiteľstvo, čomu sa veľmi tešíme.  
Na konci júna a začiatku júla sa náš brat 
z cirkevného zboru ECAV Košice-Terasa a člen 
tímu Deti Afriky Laco Ivanecký  zúčastnil 
spoločne  s  bratmi  z  Třineckého cirkevného  
zboru cesty do Tanzánie, kde spolu strávili 
bezmála  dva týždne. Počas svojej  cesty 
navštevovali rôzne  cirkevné zbory,  ale  aj  
misijné stanice a školy  v oblasti okolo  miest 
Mbulu,  Dongobesh a Haydom, do ktorej  patrí  
aj  územie  mesta Maretadu, kde je situovaná 
nami podporovaná škola Yedidiass. 
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Riaditeľ Paulo Bura a predseda rady školy Yedidia 

Malkiadi Mathayo 

Počas tejto svojej cesty strávil celé 2 dni aj 
v Maretadu, kde si v spoločnosti riaditeľa 
školy Paula Buru a predsedu rady školy p. 
Malkiadiho prezrel celý areál školy, pozdravil 
všetkých študentov a pracovníkov školy, 
odovzdal študentom darčeky v podobe 
dresov a futbalových lôpt a taktiež 
prediskutoval rôzne témy týkajúce sa našej 
spolupráce. Samozrejme priniesol aj 
množstvo pozdravov, fotografického 
materiálu a veľa postrehov, poznatkov 
a povzbudení pre nás všetkých.  Afrika ako 
taká a Tanzánia zvlášť má mnoho potrieb  
a nedostatkov,  avšak  najviac zo všetkého 
nás priatelia z Afriky žiadali o úprimné 
modlitby. Počas jesene a možno aj v zimných 
mesiacoch by sme chceli postupne urobiť 
niekoľko prezentácií z tohtoročnej cesty do 
Afriky, tak aby sme sa vami mohli podeliť 
o všetky informácie a zážitky z cesty. Ak máte 
záujem, aby sa prezentácia projektu a cesty 
brata Laca Ivaneckého uskutočnila aj vo 
vašom zbore (škole, a podobne), kontaktujte 
nás na adrese detiafriky@detiafriky.sk. 

 

 

Na záver už iba dodám, že sme rozvinuli spoluprácu so Slezkou diakoniou a Ekumenickou radou cirkví na 
Slovensku výsledkom ktorej by mohlo byť vyslanie dobrovoľníka do Tanzánie v priebehu leta 2015 na 
obdobie 9 mesiacov, tak vás prosíme o modlitby aj za tento projekt.  

Študenti pred školou. Darované dresy a lopty spôsobili 
veľkú radosť 

  
 

 

 

 

 

 


