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Drazí přátelé Shalomu,  

Červen a červenec přinesli mnoho novinek. Tyto měsíce byli ve znamení období 

sucha, což změnilo krajinu na vyprahlou savanu. 

 

Sklidili jsme úrodu fazolí a kukuřice z pozemku. Pomáhali studenti střední školy, 

kterým platíme část školních poplatků. Prodali jsme kávu, kterou jsme minulý měsíc sklidili 

na pozemku a usušili. 

Dne 3.6. se slavilo po celé Ugandě. Byl svátek ugandských mučedníků- prvních 

křesťanů, kteří byli pro víru upáleni na příkaz krále Bugandy. Největší slavnost byla 

v Kampale v chrámu Namugongo. 

Náš dlouhodobý pacient Ronald s infekcí kostí pravé nohy pokračoval v léčbě u nás, 

pravidelně chodil na převazy. Rána se hodně zlepšila, otok se výrazně snížil a sekrece z rány 

se zmírnila. Koncem července jel na kontrolu do nemocnice Corsu, která je v Entebbe.  
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První týden v červenci se u nás opět objevila psychicky nemocná pacientka Juliet, 

která se čas od času potuluje po okolních vesnicích špinavá, mluvící nesmysly a někdy i 

agresivní. Juliet chodí vždy v doprovodu 9-ti leté dcery Moryn. Už po Vánocích jsme se ji 

pokoušeli léčit, zpočátku spolupracovala, když jsme ji dávali léky, ale později všechnu léčbu 

odmítala a utekla zase jinam. Teď, když se opět objevila, rozhodli jsme se ji zavézt na 

psychiatrické oddělení nemocnice v Mbaraře. V ten den tady byl naštěstí otec Alfred, který 

jel do Mbarary a tak souhlasil, že pacientku odveze. Juliet i její dceru Moryn jsme nastrojili 

do čistých šatů, které máme od českých dárců, vysvětlili jsme jí, že ji posíláme do nemocnice 

na léčbu, s čím naštěstí souhlasila, a tak mohli odjet. Juliet pobyla v nemocnici dva týdny, po 

zlepšení psychického stavu byla propuštěna. Po návratu se vrátila do své vesnice. 

Dne 10. července přiletěla na návštěvu a kontrolu projektu spolujednatelka organizace 

Monika Nová, a dobrovolníci Juraj Jakubčiak a student medicíny Lukáš Malý, který na 

projektu pracoval už na podzim a teď se vrátil opět na dva měsíce. Společně jsme navštívili 

několik zajímavých míst v Ugandě, jako sirotčinec Whisper v Mutai, nemocnice v Buikwe, a 

jiné; kde jsme se inspirovali pro náš projekt. 

 

Juraj Jakubčiak, Veronika Jakubčiaková, Lukáš Malý a Monika Nová 

Dobrovolníci zorganizovali soutěžní odpoledne pro děti základní školy. Bylo náročné 

zorganizovat aktivity pro 600 dětí, ale akce se povedla. Děti si mohli zasoutěžit a vyhrát 

plyšáky a psací potřeby darované z ČR, které přivezla Monika Nová. Soutěžní úkoly byli 
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převážně vědomostní z oblasti vlastivědy a zeměpisu, ale i soutěž o „nejrychlejšího trakaře“ 

na úvod. 

   

Děti při řešení soutěžních úkolů                         …radost z odměn 

Dne 20.7. jsme měli další návštěvu z České Republiky. Dobrovolnice Markéta a 

Adéla, které pracovali několik týdnů v sirotčinci Whisper při městě Jinja na východě Ugandy. 

Vzali jsme je na pozemek, kde stavíme centrum a na domácí návštěvu za pacientem 

Samuelem. Na druhý den holky pokračovaly ve své cestě. 

Na naší klinice přibylo pacientů s malárií, zejména dětí. Malárii testujeme z kapky 

krve z prstu rychlým diagnostickým testem. 

   

Odběr kapky krve na test malárie                         … a samotný rychlý diagnostický test 
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V případech těžké malárie u dětí, dáváme pacientům infuze s chininem. Při této léčbě 

se stav rychle lepší, ale je nutné dále pokračovat v léčbě chininem ve formě sirupu. Od 

začátku července nám na klinice pomáhá student klinické medicíny Medard, který má 

prázdniny. 

Dobrovolník Lukáš přivezl mikroskop, sponzorský dar od firmy Mucos Pharma CZ, které 

moc děkujeme. Díky mikroskopu, 

můžeme začít testovat malárii pod 

mikroskopem a rozšířit spektrum 

vyšetřovaných nemocí.  

 

 

 

 

 

 

Jane, 16-ti letá holka, která je úplný sirotek a 

o kterou se staráme, v červnu onemocněla abscesem 

pravé hýždě. I přes bolest chodila do školy, ale 

nakonec musela podstoupit operaci. Teď ji denně 

převazujeme ránu, Jane chodí o berlích. Po týdnu se 

opět vrátila do školy.  

Jane cestou do školy  
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V polovině června jsme konečně dostali přislíbené peníze z ambasády z Etiopie, 

příspěvek z Českého rozvojového fondu. Splatili jsme dluhy za materiál a nakoupili další. 

Tak jsme byli schopni dokončit výstavbu zdí zdravotního centra Shalom. 

 

Stavba zdí zdravotního centra je dokončena. Před centrem : Lukáš Malý, Veronika 

Jakubčiaková, s.Grace, Alfred Tumwesigye, Monika Nová a Benjamin Kamukama 

Plán pro srpen: výkopové práce kolem stavby – odklizení hlíny kolem stavby a zevnitř; 

nákup materiálů a vylití části podlahy betonem. Pokud získáme dostatek finančních darů, 

plánujeme i výstavbu střechy (chtěli bychom střechu postavit před začátkem období dešťů, 

které by mělo začít v druhé polovině srpna). Na klinice plánujeme zavézt mikroskopickou 

diagnostiku malárie a dalších onemocnění.   

Aby činnost neziskové organizace Shalom for Uganda mohla pokračovat, potřebujeme Vaši 

pomoc. Peníze jsou potřeba zejména na stavbu střechy zdravotního centra Shalom. Podle 

odhadu má střecha stát 15 milionů šilinků, což je v přepočtu 120 tisíc Kč. 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 stránky : 

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/

