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Pomoc pro vesnice - odurbanizace
Milí přátelé,
dle nedávného průzkumu
v každoročním Indexu vývoje
lidstva od Spojených národů,
má Kongo DRC nejnižší
životní úroveň ze 187 zemí. Je
tu velmi těžké získat nějaké
statistiky, ale odhaduje se, že
pouze 60% dětí chodí do škol
Jednoduchá cihlářská pec: cihly pokryté hlínou a uvnitř oheň
(za které musí rodiče platit).
70% lidí žije na zaostalém venkově, nazývaném buší, s naprosto nejextrémnější
chudobou a nevzdělaností. Téměř nikdo do těchto regionů nechce jít a pomáhat,
protože tam jsou velmi obtížné podmínky.
Většina humanitárních organizací pracuje v Kinshase nebo jejím okolí, nebo
ve městech poznamenaných válkou na východě. Zbytek země je víceméně
ponechán napospas sám sobě. Neexistuje tam základní infrastruktura jako silnice,
kvůli tomu je některé zboží extrémně drahé. Jeden pytel cementu stojí v Kinshase
14 $, v Tshikapě 39 $ a je dále nutné jej ještě transportovat do vesnice. Jeden litr
dieselu stojí v Kinshase 1,4 $ a v Tshikapě 3 $.
Lidé odcházejí do měst za vidinou peněz. Jakmile tam dorazí, většina žádnou
práci nenajde a končí v chudobě. Kinshasa se rozrůstá všemi směry, protože se
tam usazují lidé doufající v lepší život, ale ve skutečnosti se tím problémy jen

Nástroj pro ruční výrobu cihel: hlína, trochu oleje a dřiny. Po vypálení jsou velmi pevné
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Michel, Andre & tým vyměřují pozemek pro stavbu školy, výroba 14000 cihel – pec a sklad.

prohlubují.
My jsme adoptovali jedno opuštěné miminko, ale neustále jsou opouštěny
další novorozené děti, protože někteří lidé se dostávají do takových problémů, že
nevědí, co mají dělat. To je jedna z věcí, které by lidé v buši, jak nám sami řekli,
neudělali. Ať jsou sebechudší, nenechávají své děti někde opouštěné.
V Kinshase je více než 70 sirotčinců, kde žije asi 4000 sirotků a dalších asi
17 000 dětí žije na ulici. Asi 80% lidí nemá pořádné zaměstnání. Slyšeli jsme,
že v některých domech žijí 4 rodiny společně, každá rodina má jednu místnost,
kde žijí i s dětmi. Kuchyně, záchod a obývací pokoj jsou společné. Jakmile děti
vyrostou, některé z nich žijí na ulici a děvčata se živí prostitucí od nízkého věku.
Někdy celé rodiny žijí na ulici, protože nemají kde bydlet.
Jak můžeme tento trend zastavit, pokud neuděláme něco již na prvopočátku?
I přes všechny obtíže a překážky doufáme, že dokážeme jít ostatním příkladem,
že toto lze změnit. Naším cílem není
jen postavit školu, kde není nutné
platit, a zemědělský projekt v buši.
Rádi bychom lidem nabídli širší pohled
na věc. Chceme umožnit vesničanům
jiný pohled na život a chceme měnit
věci právě tam, kde jsou. Zároveň se
pokoušíme inspirovat vlivné a zámožné
lidi, aby budovali více farem a škol.
Bydleli jsme s rodinou Prof. Mpona, přítele od r. 2003

Když jsme přiletěli, rodina Prof. Butsany nás přijala, i když nás předem osobně neznala. Líbili se jim Josovi písničky.
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Jos, Wolfgang, ministr sociálních věcí p. Kambere Kalumbi a Gilbert - s žádostí o status charity pro „ADH Congo”

Zatímco jsme byli v Evropě a sháněli podporu pro tento projekt, Michel, Marc
a jejich tým na farmě v Mushapu začali nakupovat a připravovat materiál pro
školu díky financování, které jsme získali. Vyrobili 14 000 cihel z hlíny a vypálili
je, aby zvýšili jejich životnost. Vyměřili a vyčistili pozemek pro stavbu a připravili
dřevěné trámy pro střechu a také základy. Nyní čekáme na správnou chvíli na
nákup cementu, neboť je momentálně příliš drahý. V lednu tam s Michelem
pojedeme a pomůžeme dohlédnout na stavbu. Na YouTube a na našich webových
stránkách můžete najít video „Školní projekt v Mushapu 2011”
http://www.youtube.com/watch?v=xWld-Gejhqs&feature=related a “Rozhovor
s mnichovskou televizí 2011” http://www.a-d-h.org/?p=1523 v němčině. Na
obou webových stránkách můžete rovněž nalézt videoklipy týkající se některých
našich starších projektů.
Velké poděkování patří německé
ambasádě v Kinshase za podporu
našeho úsilí! Napsali nám, proč se
rozhodli podporovat náš projekt:
„Máme dojem, že Váš projekt je dobře
promyšlený. Mimo to je situovaný do
oblasti, která jinak přijímá jen velmi
malou podporu.” Jsme velmi vděční
za jejich dar, který pokryje stavební
Rozhovor s panem Griebelem z mnichovske televize

Prezentace pro různé sponzory: členové pražského sboru (l), umělci z umělecké školy Baerl Duisburg (r) …
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...děti ve škole Wolfgangovy sestry Annette (l) a mateřská školka v Parsbergu (r). Všichni aktivně podporují naši práci!

materiál a za všechny
ostatní dary, které
pokrývají náklady na
práci dělníků a také na
náš tým. Byli jsme též
schopni najít sponzory
pro téměř všech 120
dětí,
které
budou
chodit do této školy,
ale stále nám jich pár Děti si rády hrají s Anisskou. Když tatinek mluví, přebere mu všechnu pozornost!
schází. Pokusme se udělat vše, co je v našich silách, abychom těmto drahým
lidem ve vesnicích dali naději vybudovat lepší život právě zde, aby neodcházeli a
nedostávali se do ještě hlubších problémů ve městech. Moc Vám za všechnu Vaši
pomoc děkujeme a velice si jí vážíme!
Se srdečným pozdravem,

Wolfgang, Lenka, Anisska, Jos a tým

Najeli jsme 5000 km a navštěvovali lidi v Německu, zde s třemi sestrami a jejich rodinami. Šťastná Barbara a Anisska!
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