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Drazí přátelé Shalomu,  

Dovolte mi informovat Vás o květnových událostech v Nyakyeře. Začátek měsíce byl 

upršaný a chladný, v druhé polovině května nastali slunečné dny. Sklidili jsme úrodu fazolí a 

kávy na pozemku. 

 Úroda kávy 

Ráno 1. května jsme byly vzbuzeny v noci bušením někoho na okno. Byl to kluk, 

který řval bolestí. Pacienta jsme uložili a dostal infuzní léčbu bolesti, poté po diagnostice 

malárie dostal další infuze s chinínem. Po léčbě se pacient večer cítil dobře a byl propuštěn 

domů. Pacienty můžeme takhle léčit i díky dárcům z ČR, kteří nám darovali zdravotnický 

materiál. Konkrétně děkujeme Vojenské nemocnici Olomouc ! 

Náš pacient Ronald, který má chronickou infekci kostí pravé nohy, chodil poctivě na 

převazy tři krát týdně. Rána po operaci se krásně zhojila a výtok z otevřené píštěle se snížil. 

Objevili se další dvě děti s chronickými ránami na nohách : 16-ti letá Eunice a 14-ti letý 

Brian. Pravidelně chodili na převazy a brali antibiotika, rány se jim krásně zahojily. 

Přibylo pacientů s malárií, zejména děti s těžkou malárií. Všechny se po injekční 

léčbě zlepšili, až na 2-letého chlapečka Innocenta, s kterým rodiče přišli pozdě, když už měl 
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malárií postižen mozek a ani přes intenzivní infusní léčbu s chinínem se nezlepšil. Na druhý 

den zemřel v nemocnici. To byl smutný případ. 

 Dětský pacient  

Místní dobrovolník Gerald, který překládal při vyšetřování pacientů, nastoupil do 

prvního ročníku zdravotní školy v Mbaraře. Proto hledáme dalšího překladatele.  

Začátkem měsíce začali ve školách prázdniny, proto dobrovolnice Jana taky přestala 

učit děti základní školy. Místo toho navštěvovala děti ve vesnicích, dělala pro ně program – 

hry, zpívala a hrála jim na kytaře. Taky hrála na kytaře pro pacienty během domácích 

návštěv. 
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Během prázdnin Jana připravila pro děti program  

Koncem měsíce Jana odletěla zpátky do ČR. Poslední víkend jsme zakončili 

oddychově – návštěvou národního parku Queen Elizabeth. 

 

Před měsícem jsme Newsletter zakončili informací, že jsou hotové základy stavby 

zdravotního centra. V květnu stavba dále pokračovala, a to rychlým tempem, protože počasí 

bylo příznivé. Zedníci postavili zdi do výše horního okraje oken. V druhé polovině měsíce 

jsme ale materiál museli brát na dluh. Pořád čekáme na peníze z České ambasády v Etiopii, 

která nám schválila projekt a bude financovat část stavby. Momentálně čekáme na tyto 

peníze, abychom mohli splatit dluh a dokončit zdi.  
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Plán pro červen: nákup dalšího stavebního materiálu a pokračování ve výstavbě 

komunitního zdravotního centra Shalom (dokončení zdí). 

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.  

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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