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Milí přátelé,
Zasíláme Vám
přehled nejvýznamnějších
událostí roku 2016 našeho
projektu v Kongu:
V únoru dorazila do
Kinshasy Angela, nejstarší
Wolfgangova dcera, a
oba se společně vypravili
Angela spolu s více než 400 žáky prvního stupně na školním dvoře
do vesnice Mushapo. S
dětmi, které zde dochází do naší školy, se rychle
sblížila a zažily spolu spousty legrace při tanci,
zpěvu a hrách. Z Německa jsme přivezli dva sety
fotbalových dresů a naši žáci tento dárek velmi
ocenily.
Navštívili jsme postupně všech 10 tříd a
nadšení dětí z učení na nás udělalo velký dojem.
Velkou pozornost jsme věnovali práci Roberta
a Laurenta, našich předáků, kteří dohlížejí na
Angela v jedné z 10 učeben
průběh stavby. Tento rok se soustředili na stavbu
zdravotního střediska, které je momentálně v této oblasti nejvíce zapotřebí. Náš pobyt v
Mushapu dokomentuje i následující videozáznam: https://youtu.be/OOPfJY8eedA.
Úplné dokončení stavby školy i zdravotního střediska ještě nějakou dobu potrvá.
Současně jsme se ale už začali připravovat na náš další konžský projekt, protože bez důkladného
plánování ve velkém předstihu se v Africe nelze obejít. Když jsme se po návštěvě Mushapa
vrátili do Kinshasy, podnikli jsme cestu do Nioki, města ležícího asi 500 km severovýchodně
od Kinshasy v provincii Mai-Ndombe, abychom prozkoumali možnosti nového projektu v

Všichni žáci měli velkou radost z nových fotbalových dresů: mladší žáci (vlevo) a starší (vpravo)
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Před kanceláří neziskové org. BBK v Nioki se členy a
Joachimem, který s nám příjel z Kinshasy

našimi dalšími přáteli a podporovateli. Angela tak
měla možnost poznat různé aspekty naší práce v
Kongu a může teď lépe zastupovat ADH, například
při jednání s novými sponzory.
Setkali se také s Jeanem, naším místním
manažerem, který stále podstupuje léčbu
cukrovky nedaleko Kinshasy. Jeho zdravotní
stav mu naneštěstí zatím nedovoluje návrat
do Mushapa. Nad postupem prací dohlíží
prostřednictvím telefonního spojení s předákem
Robertem a ohledně školy komunikuje s ředitelem
Pierrem. S Jeanem jsme v pravidelném kontaktu
prostřednictvím e-mailu, zasílá nám reporty a
aktuální snímky. Momentálně pořizuje fotografie
stavby Pierre pomocí svého mobilního telefonu,
protože náš fotoaparát přestal fungovat. Wolfgang

tomto regionu.
Zvažujeme možnost vybudovat
školu ve vesnici Mabala, 7 km od
Nioki. Tento plán zcela odpovídá našim
intencím rozvoje vesnických oblastí v
nejzaostalejších a nejzanedbanějších
oblastech Konga. Počítáme s tím, že
bychom na projektu pracovali v úzké
spolupráci s místní nevládní organizací
BBK. Členové této organizace, kteří žijí
v Kinshase, pocházejí z regionu MaiNdombe a jejich cílem je rozvoj této
oblasti.
V Kinshase seznámil Wolfgang
Angelu se členy organizace ADH Kongo
– Andrém, Francoisem a Gibertem, a s

Gilbert, Jean, André & Francois se sešli v
Kinshase, aby hovoříli o Jeanově budoucí
účasti na projektu

Vlevo: Jeanpy, Pierre, Angela, Robert, pomocník a Laurent uvnitř zdravotního střediska.
Vpravo: práce na stěnách a oknech.
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Vlevo: stěny zdravotního střediska dosahují až ke střeše. Vpravo: cementová omítka na ochranu proti dešti.

přiveze nový, který nám věnovali sponzoři, a předá ho při své následující návštěvě Mushapa.
V současné době jsou stěny zdravotního střediska vyzděny až po střechu. Vnější
stěny byly omítnuty na ochranu před prudkými dešti, které v této části země způsobují velké
škody. Při jedné z posledních bouří přišel o svůj příbytek i Pierre, který nyní s rodinou obývá
poslední stojící dům bývalé farmy společnosti SADR, kde obvykle při návštěvě Mushapa
bydlíme my. Podlahy zdravotního střediska byly rovněž vybetonované. I když je Jean
momentálně stále v Kinshase a kvůli jeho nepřítomnosti se stavební práce zpomalují, přesto
jsme velmi vděčni za pokrok, jehož se podařilo dosáhnout.
Na začátku školního roku se ve
škole sešlo ještě více žáků, než kdykoli
předtím, celkem 567, z toho 477 na
prvním a 90 na druhém stupni. To nám
dokazuje, že o školu projevuje zájem
stále více rodičů, kteří chtějí dopřát
svým dětem vzdělání, kterého by se jim
pravděpodobně jinak nedostávalo.
Během naší každoroční cesty po
Německu, věnované návštěvám našich
Zleva: Rudolf, Melanie, Jens, Angela & Wolfgang
přátel a příznivců, proběhly i dvě schůze
během letošního setkání v Berlíně
ADH. Nejprve jsme se sešli s našimi
novými členy, Angelou, Jensem a Melanií v Berlíně. Rudolf se k nám připojil, aby vysvětlil
Melanii záležitosti ohledně účetnictví, které by mohla v budoucnu kompletně převzít. On
sám si po letech dobrovolné práce zaslouží
oddech a více času na svou rozsáhlou rodinu.
Poté se konalo každoroční zasedání v Issumu s
původními členy ADH.
Naše cesta po Německu se vydařila.
Podařilo se nám setkat se - nebo alespoň
telefonicky kontaktovat - prakticky všechny
naše přátele a příznivce a informovat je o
pokroku projektu. Na závěr této cesty jsme i
letos absolvovali interview s naším známým
a moderátorem Christopherem Griebelem v
mnichovské TV. Rozhovor (v němčině) je
Zleva: Sebastian, Anisska, Lenka, moderátor
možné shlédnout zde: https://www.youtube.com/
Christopher Griebel, Wolfgang & hostitel
Günter Steinberg po interview v mnichovské TV watch?v=zoPJLFq5TQ4.
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Tatínkové a maminky na třídních schůzkách v naší škole.

Webové stránky, na kterých pracují Jens a Andrej - www.adh-congo.org - fungují nyní
i v češtině a francouzštině, a to i díky pilné práci našich překladatelů. Dieter, Eva a další se
podíleli na francouzské verzi, Magda,
Zuzka, Pavlína a další na verzi české.
Nyní jsou webové stránky přístupné našim
přátelům v Kongu a v České republice v
jejich jazycích.
Nová stránka na Facebooku,
původně založená Rudolfem, později
upravovaná Tiaré a Sebastianem, funguje
nyní díky Rudolfovi, Angele a Magdě.
V současnosti na ní zveřejňujeme krátké
zprávy v angličtině, němčině a češtině.
Silák přenáší motorku s našimi zavazadly přes menší
Doufáme, že nám dáte “lajk”: https:
říčku během naší cesty buší.
//www.facebook.com/ADHCongo. A na
webové platformě “betterplace” - https://www.betterplace.org/en/projects/36415 se Melanie a
Angela snaží získat peníze na školní lavice v Mushapu.
Wolfgang plánuje cestu do Konga začátkem roku 2017, aby mimo jiné také našel dobrý
způsob, jak nejlépe pokračovat s výstavbou v Mushapu v případě, že se Jean kvůli svému
onemocnění nebude moci vrátit k tvrdým
životním podmínkám v buši. Kromě návštěv
našich přátel a spolupracovníků v Kinshase
by chtěl podniknout i další cestu do Mabaly
nedaleko Nioki, aby mohl naplánovat postup
počátku dalšího potenciálního projektu.
Přejeme Vám všem požehnané Vánoce a
všechno dobré v novém roce.
Se srdečnými pozdravy,
Naši šťastní školáčci,
kvůli kterým to všechno stojí za to!

Wolfgang, Lenka a tým
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