December 2014

Milí priatelia projektu deti Afriky, dovoľte mi aby som vás opäť po pol
roku oboznámil s aktuálnymi informáciami o projekte a zároveň vám
predstavil naše plány a ciele na ďalší rok. Uplynulý rok bol pre
napredovanie projektu veľmi dôležitý. V mnohých ohľadoch sme pocítili
Božie požehnanie v tom čo robíme.
Po návrate Laca Ivaneckého z Tanzánie v júli 2014 sme najprv my sami
v našom tíme nasali od neho množstvo informácií, dojmov a pocitov,
ktoré si so sebou z Afriky priniesol, aby sme potom spoločne s ním mohli
tieto zážitky a skúsenosti prenášať na ďalších poslucháčov, ktorí sa
zúčastnili našich afrických prezentácií. V priebehu jesene 2014 sme stihli
urobiť niekoľko takýchto prednášok na východnom Slovensku a to buď
priamo v cirkevných zboroch alebo v iných cirkevných inštitúciách /CZ
Košice – Terasa, CZ Obišovce, CZ Rankovce, mládež Bardejov, EGJAK
Košice, ...../ Veľmi pútavo je Lacova cesta do Maretadu vykreslená aj na
našej webovej stránke, kde si ju môžete nájsť v galérii pod záložkou Boli
sme v Maretadu. Informácie o projekte si už môžete vyhľadať aj na
Facebooku /Deti Afriky – Slovensko/.
Určite aj pod vplyvom absolvovaných prezentácií nastal v podpore
študentov znova nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu. Počet
podporovaných študentov narástol v decembri 2014 už na číslo 24,
pričom od januára 2015 začínajú s podporou niekoľkí ďalší
podporovatelia. Veľmi sa tešíme tomu, že Pán aj skrze našu činnosť
pôsobí na srdcia ľudí a tí sú otvorení a ochotní možno aj na úkor svojho
pohodlia či dostatku obetovať časť svojho príjmu na úplne cudzích
mladých ľudí na opačnej strane zemegule, ktorí dychtia po štúdiu.
O výsledkoch študentov sme podporovateľov aj v tomto období
informovali zaslaním vysvedčenia za 3. trimester 2014.
V polovici októbra sa uskutočnila v nami podporovanej Yedidia
Secondary School v Maretadu slávnosť pred záverečnými štátnymi
skúškami študentov 4. ročníka, z ktorej obrazový materiál sa nachádza
na našej webovej stránke. Aj z týchto obrázkov sa dá vyčítať radostná
ale aj honosná atmosféra tejto slávnosti, na ktorej sa zúčastnili okrem
študentov a zamestnancov školy aj jej bývalí učitelia, zástupcovia štátnej
správy a školský inšpektor.
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Hospodárenie za 2. polrok 2014
Príjmy:
Podpora študentov
2004,- €
Výstavba budovy 2v1
75,- €
Zariadenie tried
200,- €
Všeob. podp. projektu 2.661,- €
-----------------------------------------Príjmy spolu
4.940,- €

Výdaje:
Podpora študentov
2349,- €
Výstavba budovy 2v1 1900,- €
Zariadenie tried
200,- €
Iné výdaje
350,- €
-----------------------------------------Výdaje spolu
4.799,- €

č.ú. 2100346091/8330

Jún 2014

Potešujúcou správou je, že s dostavbou budovy 2 v 1 sa už v Maretadu finišuje. Podľa informácií od
riaditeľa školy sa na budove vykonávajú už posledné stavebné práce a budova sa pomaličky začína
zariaďovať, tak aby v začínajúcom školskom roku už mohla byť využívaná. Jedným z poznatkov o škole,
ktoré Laco Ivanecký priniesol z Yedidiass v lete 2014 bolo zistenie, že ani zvyšné - už užívané triedy školy nie sú dostatočne vybavené školským nábytkov /lavicami a stolmi/, čo je jasne vidieť na uverejnených
fotografiách. Preto sme sa rozhodli aj v tejto veci aspoň trochu pomôcť a na tento účel sme zriadili
samostatný variabilný symbol /v.s. 2500/.

Podporovaní študenti spolu s čakateľmi na podporu pred školou Yedidiass.

Pri pohľade do budúcnosti vás chceme informovať o našich plánoch a víziách na rok 2015. V spolupráci so
Slezkou diakoniou a cirkevným zborom SCEAV v Třinci sme sa od leta 2014 pustili do prípravy vyslania
dobrovoľníka zo Slovenska do Tanzánie v júli 2015 na dobu 9 mesiacov, ktorá je zastrešená a financovaná zo
zdrojov EÚ (projekt INVYT). Konkrétne sa bude jednať o vyslanie 2 dobrovoľníkov z Českej republiky
a jedného mladého človeka zo Slovenska do mestečka Dongobesh v Tanzánii na dobu 9 mesiacov, počas
ktorej budú títo mladí ľudia pôsobiť v základnej škole LEA s pravidelnými návštevami našej školy Yedidiass
v Maretadu. Podrobnejšie informácie o projekte samotnom ako aj o podmienkach pre uchádzačov sú
zverejnené na našej webovej stránke ako aj na stránke cirkevného zboru ECAV Košice Terasa
/www.terasa.sk/.
V neposlednom rade patrí medzi výzvy roku 2015 pre nás aj opätovná cesta do Tanzánie v lete 2015
a jesenná návšteva brata Martina Tanga /riaditeľa školy LEA v Dongobeshi/ na Slovensku a v Čechách
v októbri 2015. Taktiež by sme chceli náš Tím Deti Afriky rozšíriť o ďalšieho člena.
Na záver chceme vyjadriť veľkú vďaku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom projekt podporovali v uplynulom
roku a prosíme Pána, aby požehnával našu prácu aj v tom nasledujúcom. Tím Deti Afriky – Slovensko.
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