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Deti a mladí v meste Lungi sa tešia z ďalších darov zo Slovenska. V januári tohto roku im bolo,
vďaka štedrosti a finančnej podpore mnohých mladých rodín, mladých a detí zo stretiek,
saleziánov spolupracovníkov a mnohých ďalších, zaslaných 20 futbalových a 5 basketbalových
lôpt. Z darovaných financií na tento účel sa po zakúpení lôpt a zaplatení poštovného ešte
zvýšila určitá čiastka. Na žiadosť vedúceho oratória dona Sergeja Gomana SDB v Lungi, a
taktiež na podnet Mareka Pančuru SDB, misionára v Sierra Leone, im bolo za zvyšné financie
zakúpené a zaslané oblečenie a všetky potrebné predmety, ktoré slúžia k športovej disciplíne
teakwondo. „Chlapci tu tento šport majú veľmi radi a je tu veľmi rozšírený. Chcem sa poďakovať
všetkým darcom, vďaka ktorým sa títo naši chlapci môžu tešiť z dresov a príslušenstva. Hneď,
ako nám balík prišiel poštou, sme zrealizovali turnaj,“ vyjadril sa vedúci oratória don Sergej.

Vyše tristo detí v Sierra Leone sa však tešili z ešte jedného darčeka, z náramku. „Deti sa ma
stále pýtali, čo to mám na ruke a či im jeden náramok dám. Hovoril som im, že nemôžem,
pretože sú od mojich kamarátov. No raz mi tak v kaplnke napadlo, že prečo by tunajšie deti
nemohli mať tiež náramky od kamarátov zo Slovenska,“ hovorí Marek Pančura SDB, misionár
pôsobiaci v meste Lungi, Sierra Leone. Na Slovensku sa našlo 95 detí a animátorov zo
saleziánskeho strediska v Bardejove a Bratislave - Miletička, z Bošian a tiež z Cirkevnej
základnej školy v Bardejove, ktoré spolu vyrobili presne 304 náramkov. „Vďaka týmto deťom,
ktoré sa zapojili, vzniklo 304 nových medzikontinentálnych kamarátstiev. Deti sa náramkom
veľmi tešia,“ dodáva Marek. Všetky deti a mladí, ktoré náramky vyrábali, majú v súčasnosti
fotografiu jedného dieťaťa - alebo aj viacerých podľa počtu vyrobených náramkov - ktoré ich
náramok nosí na ruke.
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