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Drazí přátelé SfU ! 

Zdravíme Vás z vesničky Nyakyera na jihozápadě Ugandy! V září jsem v emaily psala příběh třináctiletého Abela, 

který tvrdí, že pochází ze Súdánu, kde mu zabili rodiče. Tento příběh se dotkl jedné paní ze Slovenska, která poslala pro 

Abela finanční příspěvek na začátek studia na střední škole. Abel teď dělá závěrečné zkoušky na základní škole. Výsledky 

zkoušek budou koncem ledna a podle výsledků může Abel pokračovat na některé střední škole. 

    Abel dostal od nás sešity, boty, oblečení 

a pravidelné jídlo 

V září jsme měli na klinice několik těžkých případů průjmů a zvracení u malých dětí, v některých případech byl potvrzen 

břišní tyfus. Všechny případy se naštěstí podařilo zachránit. Jedním z nich bylo půlroční dítě (na obrázku vlevo), o které 

matka neměla zájem a starala se víceméně babička. Tato rodina byla naprosto chudá, proto jsme jim léčbu poskytli zadarmo.  

Dítě bylo nejenom nemocné, ale i dlouhodobě podvyživené a chudokrevné. Po dvoudenní léčbě u nás se jeho stav zlepšil. 
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Říjen se nesl ve znamení dokončování nové budovy. Díky finančnímu příspěvku ze sbírky v USA jsme mohli koupit a 

namontovat dveře, dokončit elektroinstalační práce a dokončit koupelnu. 

    

Poslední říjnový týden jsme se mohli konečně přestěhovat do nové budovy ! Díky Vám všem, kteří jste přispívali od začátku 

stavby v dubnu 2013, se sen stal skutečností. V pondělí 26. října jsme už začali ordinovat v novém. Je to obrovská úleva být 

ve vlastní budově, která je krásná, nová, slunečná a čistá. Těšíme se společně s pacienty, kterým se v novém prostředí moc 

líbí. 

       

před a těsně po stěhování 

    

První pacient čekající na ošetření                                       zdravotní sestra Lucy rozmlouvá s pacientkou 
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Nová laboratoř                                                                          

Ve čtvrtek 30. října jsme spolu se sousedy, místním knězem a místními politickými zastupiteli měli otevírací párty a 

posvěcení domu. Jako na správné africké oslavě nechybělo maso. Ráno jsme koupili kozu, kterou měl tu čest zařezat a 

připravit náš stavbyvedoucí Kabaata. Maso jsme vařili po africku: ve velkém kotlu na ohni. Kdybyste vy všichni příznivci a 

dobrovolníci SfU mohli být spolu s námi a sdílet společnou radost! 

První část projektu proběhla úspěšně, ale to zdaleka není vše. Pořád nás čeká dokončení zbývající části budovy. Proto 

prosíme, zachovejte nám přízeň i nadále. 

Přispět můžete jednorázově nebo si zadat trvalý bankovní příkaz. 

Účet „Shalom for Uganda“ je 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 na naše stránky na Facebooku. 

 


