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Vážení priatelia,
dovoľte aby sme vás v nasledujúcich niekoľkých riadkoch stručne
oboznámili s niektorými udalosťami, číslami a novinkami, ktoré sa
v Projekte Afrika udiali v priebehu roka 2013. Ešte koncom roka 2012 sa
celý projekt podpory študentov strednej školy Yedidiass v oblasti
Maretadu v Tanzánii podarilo začleniť do občianskeho združenia Kairos,
ktoré je už širokej verejnosti dobre známe a má bohaté skúsenosti
s prácou s deťmi a mládežou v Košiciach. Následne 19.12.2012 bol
v rámci tohto občianskeho združenia vytvorený samostatný účet určený
výlučne na podporu afrického projektu. Samotný projekt pomoci
tanzánskym študentom bol týmto, s podporou oboch evanjelických
cirkevných zborov v Košiciach, úspešne naštartovaný. Webová stránka
projektu www.detiafriky.sk bola spustená 04.01.2013 a odvtedy je
možné si na nej nájsť rôzne informácie či fotografie o Tanzánii, o škole,
o histórii vzniku projektu ako aj o konkrétnej podpore študentov, či
pomoci škole samotnej.
Za uplynulý rok sme sa v rámci projektu zamerali na dve oblasti pomoci
a to na podporu konkrétnych študentov a na výpomoc škole pri
financovaní učiteľov, nakoľko sme obdržali naliehavé prosby od vedenia
školy, že platy učiteľom meškajú aj niekoľko mesiacov. Od januára 2013
bolo pravidelne podporovaných 7 študentov, či študentiek, pričom
podpora študentov postupne rástla a ku koncu roka 2013 sme už
pravidelne podporovali 14 mladých ľudí. Popri týchto študentoch bolo
individuálne podporovaných ďalších 6 detí na základnej škole LEA School
v Dondobeshi, kde ich podpora prebiehala cez sesterský projekt vedený
v Českej republike pod menom Deti afriky CZ. Na podporu však čakajú
ďalší, nakoľko krajina je chudobná a zvlášť oblasť, kde sa škola nachádza.
Napriek tomu je však u mladých ľudí badať zjavnú túžbu po ďalšom
vzdelaní, ktoré im otvára brány k lepšiemu uplatneniu sa v tanzánskej
spoločnosti, či na trhu práce. Ako je však vidieť zo záberov školy, táto
má aj iné potreby (výstavba nových, či oprava starých tried, nákup
zariadenia, pomôcok, atď), pri ktorých riešení by sme sa chceli v
Nasledujúcich rokoch s vašou podporou podieľať.
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Vzhľadom k tomu, že cestovné náklady na cestu do Tanzánie sú vysoké, v minulom roku sa nikto
z nášho tímu nepripojil k českým bratom z projektu Deti Afriky CZ (podporujú základnú školu LEA School
v Dongobeshi), ktorí túto cestu absolvovali začiatkom leta. Poslali sme však po nich riaditeľovi našej školy,
Paolovi Burovi, ako aj všetkým učiteľom a žiakom srdečné pozdravy, modlitby ako aj pár praktických vecí
(digitálny fotoaparát, notebook, nabíjačku na baterky, atď.), ktoré by im mali uľahčiť mailovú
komunikáciu medzi nami. Po návrate z Afriky nám bratia zo Sliezskej evanjelickej cirkvi odovzdali
pozdravy zo školy Yedidiass ako aj správy o študijných výsledkoch podporovaných študentov, ktoré boli
následne podporovateľom zasielané.
V druhom polroku 2013 bola pre nás kľúčová návšteva pastora Zaka Malekwu, ktorý u nás
v októbri (11. až 17. októbra 2013) pobudol niekoľko dní. Jedná sa o pastora z Tanzánie, ktorý má vlastnú
farnosť v oblasti Mbulu neďaleko Dondobesha a misijne zastrešuje aj oblasť „našej“ školy Yedidias
v Maretadu, pričom sa osobne pozná s riaditeľom Paolom Burom. Naše veľké očakávania boli naplnené
a od brata Zaka sme sa dozvedeli mnohé zaujímavé a častokrát aj nové informácie o „našej“ škole, jej
študentoch, riaditeľovi, ale aj o kresťanoch v Tanzánii či o ťažkom živote v Afrike. V rámci svojho nabitého
programu pastor Zak kázal na službách božích v evanjelickom zbore Košice – Terasa, ako aj na rodinných
službách Božích (ROS) na Mlynskej ulici v Košiciach, absolvoval niekoľko prednášok v Košiciach, či
Prešove, stretol sa s biskupom východného dištriktu Mgr. S. Sabolom, pozdravil veriacich na biblickej
hodine, povzbudil študentov na evanjelickom gymnáziu v Košiciach či potešil detičky
v Evanjelickej materskej škôlke na Muškátovej 7. Všetci, ktorí sme mali tú možnosť sa s ním stretnúť, sme
boli milo prekvapení, koľko energie, elánu a nadšenia z neho vyžarovalo.
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Na záver by sme tento krátky spravodaj chceli
ukončiť jedným veľkým úprimným poďakovaním za
všetky prostriedky (peňažné, či vecné), modlitby či
chvíľky, ktoré ste v roku 2013 venovali deťom v Afrike.
Ďakujeme.
Zak Malekwa
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