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Drazí přátelé Shalomu,  

V říjnu pokračovalo období dešťů, ale podařila se nám úžasná věc. Díky Vám všem, kteří jste přispěli na stavbu 

střechy, se nám ji podařilo postavit! Moc děkujeme všem! Náklady na střechu byli 125 000 Kč. Část peněz jsme získali od 

dárců z USA díky otci Alfredovi, kteří navštívil své americké přátele. Teď je budova kliniky nepřehlédnutelná už z dálky. 

    

V říjnu studenti 4. ročníku střední školy dělali závěreční zkoušky, které by se dali přirovnat k naší maturitě. Mezi nimi byli i 

dva studenty, které podporujeme: Jane a Amon. Výsledky zkoušek se dozví až další rok, protože vláda letos nařídila 

speciální opatření pro vysoký počet absolventů škol. Tím pádem musí studenti, kteří plánují pokračovat v dalším studiu 

čekat téměř rok na pokračování ve studiu. 

V základní škole Good Hope byl tzv.návštevný den, kdy rodiče a příbuzní navštěvují své 

děti ve škole. Tuto školu navštěvuje pětiletá Desire, kterou naše organizace podporuje. 

Desire jsem navštívila a přinesla nějaké dobroty, protože její matka Sylivia byla opět  

v nemocnici. Matka se vrátila z nemocnice v trochu lepším stavu. Vyskytl se ale problém, že 

stařenka, u které Sylivia bydlela z její milosti, zemřela a její syn Sylivii vyhnal z domu. 

Proto hledala nějaké místo na bydlení, až nakonec ji pastor v jedné vzdálené vesnici poskytl 

část svého pozemku a materiál na stavbu hliněné chýše. Jelikož neměla na střechu a je 

období dešťů, prosila mně o peníze na plechovou střechu. Peníze jsem ji dala, a plánuji se jít 

podívat na její domeček když Desire skončí škola a půjde z internátu domů. 

  Desire        

V říjnu jsme řešili několik případů těžké malárie u dětí. Někdy malárie bohužel dojde až do takového stádia, že dítě zemře. 

Přitom je to dobře léčitelné onemocnění. Tyto smutné případy se většinou dějí pro nedbalost rodičů. Bylo tak i v jistém 

případě, s kterým jsme se setkali. Přivezli nám 3 malé děti s těžkou malárií v den pohřbu jejich malé sestřičky, která zemřela 

právě na malárii. Bylo to z nedbalosti rodičů, kteří nevyhledali zdravotníka. Když sousedé v den pohřbu viděli, že dítě 

zemřelo z nedbalosti a i další děti těch rodičů jsou nemocné, zaplatili jejich odvoz k nám. Děti měli taky těžkou malárii a po 
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infusní léčbě s chininem se jejich stav zlepšil. Děti jsou teď v pořádku a všichni, co se o případu dozvěděli, mluví o tom, že 

na naší klinice máme moc křísit mrtvé. Tak nám dělají reklamu a díky tomu přibyli další pacienti.  

Dalším zajímavým pacientem byl devítiletý kluk, který byl jako 

novorozeně nalezen opuštěn v kostele. Nalezla jej tam jedna paní, 

která se pokoušela najít matku, ale nepodařilo se, nakonec se ujala 

dítěte sama. Kluk měl taky těžkou malárii a po léčbě se zlepšil. 

  

 

 

 

V ordinaci jsme řešili několik úrazů, kdy děti měli sečné rány způsobené mačetou nebo motykou.  

Překvapením bylo vidět opět děvčátko Gifti, které jsme před rokem léčili pro těžkou dehydrataci a podvýživu. Teď má Gifti 

18 měsíců a je k nepoznání. Přibrala a téměř dohnala to, co zameškala. O Gifti se stará její babička, protože matka zemřela, 

když měla Gifti jen pár měsíců.  

    Gifti před rokem a dnes   

Plán pro říjen: Plánování elektrických a vodo- instalačních prací na stavbě. 

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.   

Zveme Vás na naše oficiální stránky: www.shalomforuganda.cz, www.shalomforuganda.com 
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