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Podpora Práce s Dětmi v Africe
POZDRAVY Z VÝJIMEČNĚ UPRŠENÉ PRETORIE
Sedím v kanceláři OM u mého nového stolu, koukám přes okno na
rušnou ulici a přemýšlím, co se událo v mém životě i službě za poslední dva
měsíce. Nebylo toho málo. Na začátku dubna jsem ukončila službu na plný
úvazek v AIDS Hope centru v Mamelodi a začala pracovat pro OM Africká
oblast jako člen týmu pro podporu služby dětem. Ani jsem se pořádně
neohřála na mé nové židli a hned v květnu jsme byli na pár dní s mou novou
šéfovou a kolegyní Marleen v Lesotu. Dostala jsem plno nových úkolů.
Některé jsou pro mne výzvou, ve které se učím fungovat a hlavně důvěřovat
Bohu. Pokud jste aspoň trošičku zvědaví a chcete vědět více, čtěte dále.
V ČEM SPOČÍVÁ MOJE NOVÁ SLUŽBA

No nevyfoťte tu krásu ;-)

Můj pracovní stůl

Příprava rozloučení, kartiček
pro děti v odpolední škole

Rozlučková večeře v Meetse

Mezi moje hlavní úkoly patří školení
pracovníků mezi dětmi v OM africké
oblasti, příprava zdrojů a pomůcek, a
komunikace
s jednotlivými
projekty,
školami. OM Afrika pomáhá a podporuje
službu v těchto zemích: Angola, Botsvana,
Čad, Ghana, Jižní Afrika, Lesotho, Malavi,
Madagaskar,
Mozambik,
Namibie,
Tanzanie, Zambie, Zimbabwe. V některých
zmíněných zemích je práce s dětmi celkem
dobře rozvinutá, v jiných je v začátcích
nebo neexistuje vůbec.
Dostala jsem na starost organizaci
dětského
programu
na každoroční
konferenci Love Africa v Zambii, která se
koná v srpnu. Připravuji se na školení
učitelů nedělní školy v červenci a
pomáháme na dětském táboře v červnu.
Pokračuji pilně se svým studiem,
jehož součástí je pravidelný dětský klub v
pátky, pomáhám stále na sobotním
dětském klubu v Meetse a vyučuji ve škole
ve středy. Mimo jiné budeme připravovat
brožurku s nápady pro službu dětem.
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S dětmi z pátečního
biblického klubu

V africkém stylu

Lesotho-překrásná země v horách

***

Příprava materiálů a školení učitelů v Lesothu

***

ŠKOLENÍ V LESOTHU

S mým týmem v Lesotu

S mou novou šéfovou

Školení učitelů-scénka

Školení učitelů

Týdenní školení-studenti
online kurzu, který studuji

Na začátku května jsem měla příležitost jet s mou novou kolegyní
Marleen na čtyři dny do Lesota, kde jsme byli pozváni na školení.
Byla jsem uchvácena krásou této země. Ti,kteří mne více znají, ví,
jak miluji hory. Ta krása má ale druhou stránku, a to je velice těžký život.
Lidé žijí v chudých podmínkách, živí se většinou pastevectvím, neznají
vodovod, chodí každý den pro vodu k nedaleké řece a elekřina je jen v níže
položených vesnicích. V zimě tam je sníh (ano v Africe sněží), protože celá
země je položená v nadmořské výšce nad 1000m. Některé děti nechodí do
školy (i když školní docházka je povinná), protože musí pracovat.
Basotho-obyvatelé Lesotha věří šamanům, za kterými chodí,
kdykoliv jde něco špatně v jejich životech. Uctívají duchy předků. Bylo
povzbudivé slyšet příběh ženy, které duchové nepomohli, ale když volala
k Bohu, On ji vyslyšel. A tato osobní zkušenost ji přivedla k víře v Krista.
Školení, o které nás požádali, bylo velmi praktické-jak si vyrobit
materiály pro vyučování s odpadového materiálu. Před odjezdem jsme
strávili celý den přípravou ukázek-stříháním, barvením, lepením, atp.
Ukázky můžete vidět na obrázcích. Většina účastníků byli učitelé
mateřských školek. Ty nemají žádnou podporu státu, tzn. že učitelé
nejsou placeni a nemají žádné prostředky na vyučování, prostory, jídlo.
Účastníci byli velmi povzbuzení a rozhodnutí využit plně, co se naučili.
Další Střípky Z Života V Jižní Africe
-změna mé služby byla spojena se změnou
pracoviště. Požehnání je v tom, že jsem se
nemusela stěhovat. Dojíždím stejnou
vzdálenost, jen na druhou stranu do města.
-někteří se diví, proč jsem potřebovala
koupit auto. Městká hromadná doprava tu
nefunguje jako v Evropě a ta která tu je,
není vždy bezpečná pro bělochy.
-život misionáře je dobrodružný, ale někdy
také těžký. Poslední dobou si více
uvědomuji, že mám dva domovy, ale všude
jsem cizincem.
Děkuji za vaší věrnou podporu!!!

Modlete se, prosím:
DÍKY – za hladké ukončení
služby v Meetse a úspěšný
začátek v nové službě
-za bezpečný a požehnaný
výjezd do Lesota
-za
inspirativní
týden
s dalšími studenty kurzu
PROSBY – za moudrost a
Boží vedení při organizaci
dětského programu v srpnu
-za Boží působení v srdcích
dětí na bibl. klubu, na táboře
-za Boží vedení pro školení,
které připravuji v červenci

