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Duben 2014                                                                           

Drazí přátelé SfU ! 

Zdravíme z vesničky Nyakyera na jihozápadě Ugandy.  

Duben se nesl zejména ve znamení pokračování stavebních prací. Dělníci dokončili omítku levé části budovy a 

vybetonovali verandu (celkově nás to stálo 76200 Kč). Nakoupili jsme barvu na vymalování budovy zevnitř a barvu na okna. 

Celkově nákup barvy a vymalování levé části budovy nás stálo 22500Kč.  

        

V dubnu ve vesnici vyhořel transformátor a sliby elektrikářů, že opravu provedou o týden, se nesplnili, a tak jsme 

celé Velikonoce a celý duben trávili potmě. Naštěstí v pronajatém domě, kde teď máme kliniku, je solární panel, proto jsme 

mohli pokračovat v mikroskopování a nabíjet mobily a počítač tam. 

Po Jacksonově smrti se vyskytli problémy s hledáním nového zdravotníka. Zdravotní bratr Seezi, který nastoupil 

koncem března, se neosvědčil. Poté nastoupila na zkoušku zdravotní sestra Shalon, která neměla dostatečné znalosti a praxi, 

proto jsme nadále během dubna hledali zdravotníka.  Od května má nastoupit další zdravotní sestra na zkoušku. V dubnu 

v ambulanci pomáhala studentka Jane, která přišla ze školy na prázdniny. 

Před Velikonocemi jsme měli návštěvu z České Republiky – Terezu a Kateřinu z organizace Člověk v tísni. 

Dovezly české speciality a natočily a nafotily stavbu kliniky a provoz ordinace. 

Ze škol přišli na prázdniny Jane, Gilbert a Desire. Prázdniny budou mít do poloviny května. 

  

 

 

 

zleva doprava : zdravotní sestra, dr.Veronika, Tereza a Kateřina 

z organizace Člověk v tísni, Jane, vepředu Desire a Gilbert 
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      Desire a Gilbert o Velikonocích 

Jednoho dne nás zavolali na domácí návštěvu do Rwamakukuru. Překvapením bylo, že pacientkou byla jen 24-letá 

Gloria. Hezká holka, teď už úplně vyhublá a upoutána na lůžko trpí několik let leukemií. Stará se o ni hlavně její otec a 

matka. Gloria má osmiletého syna, který bydlí se svým otcem. Gloria netouží po ničem jiném jen po vyléčení, které žel ale 

není možné. Můžeme ji pomoci léčbou nesnesitelných bolestí, kterými trpí, ulehčit dýchání pomocí léků a psychicky ji 

podpořit. Dalším pacientem, kterého navštěvujeme je osmdesátiletý pan Rwamahi, který bydlí nedaleko od Glorie.  

 

V květnu plánujeme dokončení levého křídla budovy, abychom se mohli přestěhovat do vlastních prostor. Výpočet 

nákladů na dokončení je uveden v tabulce. Prosíme Vás o podporu. 

Zasklení oken 9600 Kč 

Dveře (futra, 8 kusů) 14900 Kč 

Solární panel 16000 Kč 

Latríny 8500 Kč 

Obklad do koupelny 5400 Kč 

Sběrná nádrž na vodu 

(water tank) 

7200 Kč 

Celkem 61600 Kč 

 

Přispět můžete 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 

 

http://www.shalomforuganda.cz/
http://www.shalomforuganda.com/

