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Drahi naši priatelia, po krákych výletoch po krajine sme sa usadili na SZ Tanzánie v Shelui kde,
ako veríme, začína naša úspešná misia. I napriek tomu, že život je tu veľmi ťažký a ľudia žijú vo
veľmi skromných podmienkach, sú veľmi milí a chudobní sú pripravení podeliť sa s ešte
chudobnejšími aj o to posledné.

Vsetky nase aktivity sa odohravaju na miestej katolickej fare, kde nas pozval Francis - knaz,
ktory je plny energie, napadov a ochoty pomahat vsetkym okolo seba.

30. januara sme s jeho pomocou otvorili matersku skolku. Kedze zatial nemame priestory,
nasim utociskom je tien pod stromom. Na nase velke prekvapenie kazdym dnom prichadza
stale viac a viac deti, co svedci o ich zaujme byt s nami, s dalsimi detmi a naucit sa nieco nove.

Poobede za nami prichadzaju skolaci, ktori potrebuju a chcu sa zdokonalit v anglictine, ktora je
nevyhnutna pre dalsie vzdelanie. Vsetky ucebnice strednych skol su v anglickom jazyku ako i
vyucovacia hodina. Ucebnice vlastni len zopar „bohatsich“ deti.

Prvotnym Francisovym cielom (ale i nasim) je postavit budovu skolky a presunut sa z pod
stromu pod realnu strechu. Vitanou pomocou je i zakupenie ucebnic pre deti. Plan stavby
multifunkcnej budovy je uz na papieri, ale bohuzial na jeho realizaciu chybaju peniaze. Prave
preto sa obraciame na vas s prosbou o pomoc. Vieme, ze nikto nema peniaze na
rozhadzovanie, ale ak mate zaujem a moznost podporit dobru vec, budeme velmi rady, ak by
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ste vystavbu a zakupenie ucebnic financne podporili.

Ak viete o niekom, kto by sa rad zapojil, prosime, poslite tento mail dalej.

Vopred vam vsetkym srdecne dakujeme!
Pripajame cislo uctu: 0283929150/0900

Sprava pre prijemcu : SHELUI a ak chcete mozte uviest svoje meno, za vsetkych dobrodincov
bude odsluzena sv.omsa.

Jambo from Shelui,
Emília Bihariova a Zuzana Durikova
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