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Drazí přátelé Shalomu,  

V srpnu nám počasí přálo při pracích na stavbě. Místní lidé ale svolávali déšť nejrůznějšími způsoby : 

bubnováním, modlitbami, zaklínáním apod., protože chtěli začít sadit na polích. 

Na klinice jsme tento měsíc měli velkou pomoc : našeho studenta klinické medicíny Medarda a dobrovolníka z ČR 

Lukáše Malého. Dva týdny v srpnu u nás pobyl laborant William Katongole, který nás zaučil do tajů mikroskopické 

diagnostiky malárie. Takže mikroskop, který je sponzorským darem firmy Mucos Pharma CZ má už využití. Diagnostika 

malárie je tímto způsobem přesnější a záchyt malárie je možný, i když jsou běžně užívané rychlé testy na malárii negativní 

z důvodu nízkého počtu parazitů v krvi. 

    

Laborant William při diagnostice malárie                                  Medard s malou pacientkou 

Začátkem srpna na stavbě dělníci začali dělat výkopové práce, odklízet hlínu kolem stavby a vevnitř budovy. Po 

dokončení stavba prokoukla a teď vypadá ještě větší. V návaznosti poté mohli dělníci začít dělat podlahu. Nakoupili jsme 

potřebný materiál na část podlahy. Koncem srpna jsme taky přiložili ruku k dílu a s pomocí studentů střední školy, které 

podporujeme ve studiu, a osazenstva naší kliniky jsme začali dělat oplocení pozemku. Použili jsme klasické místní oplocení : 

dřevěné eukalyptové kůly a ostnatý drát, ještě nás čeká dokončení jedné části plotu a vysazení živého plotu. 

      



 Newsletter 

     

Oplocení pozemku                                                                         dobrovolníci se studenty při pracích na oplocení 

Nedělní srpnová odpoledne dobrovolník Lukáš spolu s Medardem a Jane připravili program pro děti: čtení 

pohádky Karagwire královnou. Děti se vždy po mši shromáždili ve stínu stromu nebo na naší verandě a pozorně naslouchali 

pohádce. Poslední neděli děti zodpovídaly dotazy vztahující se k pohádce a za odměnu dostaly bonbony. Krátký 

videozáznam ze čtení je na youtube : http://www.youtube.com/watch?v=ndmGOUQlgy8 

 Čtení pohádky o Karagwire 

Zvláštním způsobem nás oslovila životní situace jedné rodiny. Jednoho dne k nám téměř omylem zavítala do 

ordinace paní Christine a její čtyři děti v zuboženém stavu, dvě děti podvyživené, nemocné malárií a zánětem plic. Christine 

byla ještě k tomu úplně zoufalá svou životní situací. Řekla nám svůj příběh, jak jejího manžela uvěznili, dům a pole byly 

prodány, aby splatila dluhy manžela a tak ji nezbývalo jiné než se vrátit i s dětmi do rodného domu ve vesnici Rwamakukuru 

sousedící s Nyakyerou. Tam jí do malého domku přichýlila její sestra. Christine byla bezradná a tak jsme se jí rozhodli 

poskytnout pomoc. Děti dostali od nás léky a po návštěvě v jejich bídném příbytku jsme se rozhodli dát jim peníze na vlastní 

malý domek. Christine byla natolik šikovná a prakticky smýšlející, že si zařídila nákup potřebného materiálů a s pomocí 

dalších lidí postavila hliněný domek s plechovou střechou. Byly jsme na návštěvě v novém domku. Christine se změnila 

k nepoznání a z bezradné ženy se stala šťastná. Christine nás prosila ještě o peníze na pronájem malého pozemku na 

pěstování jídla, proto jsme se rozhodli ji poskytnout část našeho pozemku, kde si může vypěstovat nějaké jídlo. 

http://www.youtube.com/watch?v=ndmGOUQlgy8
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První návštěva v ordinaci                                                                                      Ve starém domku 

   

Před novým domkem                                                                Christine a děti jsou teď šťastní 

Koncem srpna se konala konference paliativní medicíny v Kampale, které jsme se zúčastnili. Konference byla plná 

inspirativních myšlenek a sdílení zkušeností s paliativní péčí, která se nestará jen o fyzické zdraví, ale i duševní, spirituální a 

psychosociální potřeby pacienta.  

  Na konferenci paliativní medicíny v Kampale 
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Plán pro září: Pokud získáme dostatek finančních darů, plánujeme výstavbu střechy, protože začátkem září začalo období 

dešťů.   

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/

