
 Newsletter 

Duben 2013                                       Nyakyera, Ntungamo district  02.05.2013 

 

Drazí přátelé Shalomu,  

v dubnu se odehrálo množství změn, o kterých Vás chceme informovat. 

Začátkem dubna odlétala spolujednatelka SfU Monika Nová, která navštívila Ugandu 

o Velikonocích. Před jejím odletem jsme se v Kampale setkali s novým přítelem organizace, 

panem inženýrem Hansem Mwesigwa, který studoval v České Republice pozemní stavitelství 

ještě v dobách komunismu. Hans si ještě pořád pamatuje a mluví česky. Měli jsme milé 

setkání, při kterém jsme konzultovali naše stavební plány zdravotního centra Shalom. Hans 

nám poradil upravit stavební plány, které měli pár nedostatků. Doporučil nám architekta, 

který stavební plán upravil podle našich představ, čím se taky snížili náklady na stavbu o 

29%! Jsme moc rádi za jejich pomoc.  

V polovině dubna odlétaly 3 dobrovolnice zpátky domů. Američanka Juanita, která po 

3 měsíčním pobytu letěla ještě na návštěvu ČR; a lékařky Markéta Balcarová a Tereza 

Truhlářová, které strávili v Ugandě půl roku.  

 

Loučení – p. Alfred, Jana Březinová, Markéta Balcarová, Juanita Martinez, Veronika 

Jakubčiaková, Tereza Truhlářová 
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Dva dny před jejich odjezdem jsme zorganizovaly v základní škole stopovací hru na 

rozloučenou. Děti měli po cestě splnit 8 úkolů a na 

konci je čekal poklad, který museli najít. Byli 

rozděleni do skupin podle tříd. Nebylo jednoduché 

plánovat akci pro 700 dětí, ale nakonec akce vyšla 

a děti měli radost. 

 

 

 

Den her v základní škole 

 

Nová dobrovolnice, Jana Březinová začala učit děti 4. třídy základní školy angličtinu. 

Děti si ji velmi oblíbili, zejména měli radost, když je naučila písničku „Old McDonald had a 

farm“ a přitom hrála na kytaře. Teď se často ozývá ze základní školy zpěv této písničky.  

 

Dobrovolnice Jana Březinová v základní škole 
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Po úpravě stavebních plánů architektem, stavební firma pod dohledem 

stavbyvedoucího pana Kabaaty pokračovala v práci. Na pozemku postavili nejprve provizorní 

domek sloužící jako sklad materiálu a potom dokončili vyměření a výkopové práce. 

Pokračovali koupí a dovozem písku, štěrku, cementu a cihel na pozemek. Poté začala stavba 

základů. Všechny práce konzultujeme s inženýrem Hansem Mwesigwa v Kampale. Základy 

centra jsou už hotové ! 

 

Stavba základů komunitního zdravotního centra 

V dubnu jsme navštívili dvě vesnice, kde jsme zorganizovali edukační workshopy. Ve 

vesnici Magara, jsme po domluvě s místním starostou měli workshop 18. dubna. Zúčastnilo 

se kolem 60 lidí. Náplň workshopu byla jako obvykle: přednáška o hygieně, o prevenci 

malárie, břišního tyfu, brucelózy a jiných onemocnění, o výživě dětí a HIV. Teď jsme 

workshop obohatili o připravenou scénku o dopadu alkoholu, která měla velký úspěch! Je 

pravdou, že místní lidi si nějaký nový poznatek líp zafixují prostřednictvím hudby, tance 

nebo scének. Na konci byl prostor na dotazy, kterých byl velký počet. Loučili se s námi 

s prosbou o další podobný workshop v jejich vesnici. 
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Workshop ve vesnici Magara 

Další workshop se konal v protestantském kostele v Kahengyere. Účast byla kolem 

150 lidí. Dostalo se nám srdečného přijetí, místní na naši počest taky zazpívali a zatančili.  

 

Workshop v Kahengyere 
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Malá pacientka Modani s ránou na nožičce je už úplně v pořádku. 

Šestnáctiletého Ronalda, kterému jsme léčili chronickou infekci kostí nohy, jsme 

poslali na operaci do misijní nemocnice Corsu v Entebbe. Po operaci Ronald začal v Corsu 

rehabilitovat. Tato operace a pobyt v nemocnici s rehabilitací mohl proběhnout díky dárcům 

z ČR, protože za pobyt v nemocnici se platí.  

 

Jana Březinová s pacientem Ronaldem 

 

V dubnu jsme taky pokračovali v domácích 

návštěvách. Nejvíce péče si vyžadoval pacient Samuel 

s pokročilém stádiu rakoviny hrtanu.  
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Plán pro květen: nákup dalšího stavebního materiálu a pokračování ve výstavbě 

komunitního zdravotního centra Shalom (výstavba zdí), zorganizování edukačních 

workshopů ve vesnici Buhiga a Nyakihanga. 

Aby činnost neziskové organizace Shalom for Uganda mohla pokračovat, 

potřebujeme Vaši pomoc. Peníze jsou potřeba zejména na pokračování stavby zdravotního 

centra Shalom. 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 

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

