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Drazí přátelé Shalomu,  

Další měsíc utekl jako voda, a tak vám posíláme shrnutí toho, co se v uplynulém čase 

odehrálo. 

Začátkem března se konalo setkání zakladatelů členů organizace společně s 

dobrovolníky. Hlavním tématem byla výstavba komunitního centra Shalom. Domluvili jsme 

se, jaké jsou naše cíle a představy, jak by měl dům vypadat.  Řešili jsme i organizační věci, 

které jsou spojeny s výstavbou domu.  Najmutí stavební firmy, zakoupení cihel a přístupovou 

cestu k pozemku. Je s tím spojeno hodně práce. Výstavba se ale blíží k jejímu začátku. Taky 

byly zakoupeny pálené cihly vyráběné lokálně. Dostali jsme dobrou zprávu z Ambasády ČR 

v Etiopii, pod kterou Uganda spadá : byl schválen náš projekt na výstavbu zdravotního centra 

Shalom, což znamená, že výstavba bude spolufinancována z českého rozvojového fondu. 

 

Česko-ugandsko-americký tým SfU s vedoucím stavební firmy na pozemku 
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Pro ordinaci a malou laboratoř jsme nechaly u místního truhláře vyrobit dva stoly a 

dvě židle.  Naše improvizované podmínky, ve kterých jsme před tím pacienty vyšetřovaly se 

tak konečně změnily k lepšímu.  

Mezi naše stálé pacienty patří holčička Modani. Je jí 1 rok. Přichází se svoji 

maminkou každý týden. Měla bouřlivou alergickou reakci po 

nesprávné aplikaci krystalického penicilinu, který jí dávali na 

jedné z místních klinik. Na noze se jí vytvořila hluboká rána, 

pravidelně ji převazujeme a krásně se hojí.  Máme radost 

z toho, že se její stav zlepšuje. 

Minulý měsíc jsme psaly o tom, jak jsme s šestnáctiletým 

Ronaldem navštívily nemocnici v Mbaraře, abychom mu 

zajistily léčbu pokročilého zánětu kosti na dolní končetině. 

Do nemocnice ho přijali na 14 dní. Nyní další léčbu 

podstupuje u nás. Nechaly jsme pro něho zaslat z ČR 

antibiotika, která nejsou v Ugandě k sehnání. Po 

konzervativní léčbě bude ale muset podstoupit operaci, 

kterou bychom mu rády domluvily v italské misijní nemocnici Corsu v Entebbe. 

V polovině března se konalo v místní střední škole přivítání prvních ročníků. Byly jsme 

pozvány ředitelem školy, abychom se také zúčastnily. Akce probíhala v ugandském duchu, 

po proslovech vedení školy následovala oslava. 
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Česko-americký tým s ředitelem střední školy v Nyakyera 

 

U domu, ve kterém bydlíme, máme i malá políčka, na kterých pěstujeme základní 

plodiny včetně buráků. Za pomocí místních studentů, které podporujeme ve studiu, se nám je 

podařilo sklidit. 

 

Sklízení úrody arašídů 

Před Velikonoci dorazila z České republiky nová dobrovolnice Jana Březinová.  Bude 

vyučovat na základní škole angličtinu a pomáhat organizaci s administrativou. Pár dní po 

Janě za námi přijela i spolujednatelka organizace Monika Nová. Velikonoce jsme společně 
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trávily v Ibandě, která je vzdálená asi 60 km od oblastního města Mbarary. Pozval nás 

spoluzakladatel Shalomu P.Alfred Tumwesigye. 

V Ibandě jsme prožily krásný čas. Bydlely 

jsme kousek od sirotčince. Chodily jsme tam pomáhat 

s dětmi. Také jsme navštívily místní nemocnici. Na 

velikonoční pondělí jsme si pro pacienty připravily pár 

nejen českých písniček, které jsme jim zazpívaly a 

zahrály na kytaru. Radost byla veliká. 

 

V Ibandě : nahoru Monika Nová a Juanita 

Martinez, dolů : Jana Březinová, Tereza Truhlářová, 

Veronika Jakubčiaková a Jane Kirungi 

Koncem měsíce dorazila najmutá stavební firma a začala s přípravou výstavby 

komunitního centra Shalom. 

Plán pro duben : zakoupení materiálu pro stavbu základů zdravotního centra a 

začátek stavebních prací, domluva eventuelní Ronaldovi operace v misijní nemocnici Corsu 

v Entebbe. 

Aby činnost neziskové organizace Shalom for Uganda mohla pokračovat, 

potřebujeme Vaši pomoc. Prosíme o finanční příspěvek na účet v ČSOB č. 249250857/0300. 

Děkujeme. Na požádání vystavíme doklad o daru pro daňové účely. V poznámce můžete 

uvést konkrétní účel, na který si přejete peníze využít. 

Zveme Vás na naše oficiální stánky na : 

www.shalomforuganda.cz    a   www.shalomforuganda.com 

a blogy našich dobrovolníků s příběhy z Ugandy :   

www.uganda-mbarara.blogspot.com   a   www.misieuganda.blogspot.com 
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http://www.shalomforuganda.com/
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