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Farma a kemp SADRu a za ním
vesnice Mushapo

Letadlo z buše testuje přistávací
plochu SADRu

Deštěm naplněné ”silnice”

Projekt v buši se rozjíždí
Milí přátelé,
život v buši je jako když žijete v úplně jiném
světě. Lidé tam nemají tekoucí vodu, natož pitnou
vodu a ani elektřinu, mají tam různé nemoce, ale
žádný pořádný zdravotnický systém, veliká vedra,
V noci jsme uvázli v blátě....
smrtelně jedovaté hady, velice špatné „silnice“ a
65 km za 12 hodin
neuvěřitelnou chudobu. Většina lidí jí jen jednou
denně a i to velmi málo.
Strávili jsme dva měsíce v buši v západní Kasaii
asi 1100 km jihozápadně od Kinshasy poblíž
hranic s Angolou. Zjišťovali jsme jaké jsou tam
možnosti k výstavbě školy pro vesnici Mushapo,
která má približně 2 500 obyvatel, ale žádnou
školou. Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí,
Lenka a Anisska v nákladním autě
ale rozhodli jsme se tento nesnadný úkol přijmout.
z doby 2. sv. války
Náš známý Michel a jeho obchodní partneři ze
společnosti SADR zde mají velkou farmu a nabídli nám asistenci s logistikou:

Jens s čerstvě zabitou zmijí

Sušené housenky, ryby, houby atd.
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Některé ženy pracují i s miminky

Dvě školy v oblasti postavené z tyčí, bláta a slaměných střech. Uzká
prkénka slouží jako lavice. Všude nás prosili o plechové střechy...

např. s dopravou, ubytovaním a stravou v jejich
kempu atd.
Na téměř dva měsíce nám přijeli pomoci dva
odvážní dobrovolníci z Německa Jens a Melanie.
Spolu jsme načrtli plán pro tento nový projekt.
Prvním krokem bylo získat pozemek registrovaný
na naše jméno, abychom později o tento projekt
nepřišli. Může se tu stát, že se Vám někdo pokusí
pozemek odcizit a tak se proti tomu musíte co
Třídy a ředitelna
nejlépe zařídít. Místní náčelníci nám přenechali 9
hektarů půdy, které jsou strategicky umístěné tak, aby tam mohly v budoucnu
docházet i děti z okolních vesnic. I když jsme pozemek dostali zdarma, tak
správní poplatky za jeho registraci na místním katastru byly vysoké. Kromě
školy zahájíme rovněž zemědělský projekt tak, aby byl projekt více soběstačný
a podpořen příjmem z vypěstovaných plodin.
Abychom do projektu začlenili i vesničany, založili jsme školní výbor,
ve kterém jsou dva místní náčelníci a další důležité osoby z vesnice. Ve
městě Tshikapa vzdáleném více než tři hodiny cesty budeme hledat co
nejlepší možné místní učitele.
Postavíme pro ně jednoduché
domky, aby se mohli na školní
pozemek nastěhovat. S Michelovým
bratrem
Marcem,
vedoucím agronomem ze
SADRu, se také pokusíme
najít
dobrovolné
učitele
v Evropě, aby sem přijeli na
Setkání se dvěma náčelníky z Mushapo a jejich poradci
určitou dobu a pomohli ve
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Nahoře: Melanie, Jens, Lenka Dole: Wolfgang, Anisska a Marc na návštěvě u Náčelníka Skupin

škole a se školením místních
učitelů. Michel nám pomohl vytvořit
dobrý plán na výstavbu školy s co
nejnižšími náklady, neboť materiály, jako je cement nebo železo, jsou L: Náčelník Skupin nám přepisuje pozemek P: Přinesli jsme
mu dárek a dostali jsme tradiční dar...
zde mnohem dražší než v hlavním
městě díky dopravním nákladům.
Další důležité novinky: Jens, Melanie a jejich
kamarád Sergio nám pomáhají vytvořit nové webové
stránky – v němčině, francouzštině, angličtině a češtině.
Jeden z partnerů SADRu je ředitelem televizní stanice
v Kongu, která vysílá rovněž přes internet, a poskytne
... kozu...Zde s Anisskou
nám reklamu pro naši práci zde. S pomocí některých
přátel v Kinshase jsme založili místní charitativní sdružení, které se jmenuje
„ADH Congo“, které nám pomůže s právními záležitostmi a se získáváním
finančních prostředků pro tento projekt.
Doufáme, že již brzy obdržíme na školní budovu grant a budeme moci
stavbu zahájit. Pokud se nám podaří získat více finančních prostředků, rádi
bychom do budoucna školu rozšířili, aby do ní mohlo chodit více dětí. Časem
bychom rovněž chtěli děti začít vyučovat různá řemesla jako tesařské práce,
zemědělské práce, zednické práce, šití atd., tak aby si

Andre ze SADRu vyměřuje, jeho tým vysekává cestičku, Wolfgang a náčelník Mumba Thumba vybírají pozemek.
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Všechny děti by rády do školy. Začneme s 1. a 2. třídou.

po ukončení školní docházky mohli
lépe najít práci. Kdyby by více lidí
investovalo do zemědělských projektů
a škol na venkově, vytvořila by se tak
nová pracovní místa a napomáhalo by
to k místní produkci potravin.
Moc Vám děkujeme za všechnu
Vaši pomoc a podporu v nastartování
tohoto nového projektu. Prozatím jsme
schopni poslat do školy 100 dětí, ale
Všichni se chtějí fotit s Lenkou a Anisskou
jsou tu stovky dalších, které by do školy
také rády docházely. Byli bychom velice rádi, kdyby jste nám mohli pomoci
najít pro děti více “rodičů na dálku” nebo nám mohli pomoci jakýmkoliv jiným
způsobem.
S přáním všeho nejlepšího,

Wolfgang, Lenka, Anisska a team

Kdo chce sponsorovat školné pro jedno z těchto dětí? Je jich tolik! Kontaktujte nás na adrese v hlavičce!
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