Zpráva z Dětského domova Mary Ward
za rok 2018

Vyjádření vděčnosti

Bůh je opravdu obdivuhodný. Podařilo se nám uspokojit všechny potřeby a uhradit všechny nezbytné
výdaje našeho dětského domova tak, aby prosperoval. Všechny prostředky byly použity tak, aby
přinesly požehnání našim dětem. Rádi bychom vyjádřili naši nejhlubší vděčnost Diecézní charitě za
dar 17.107,04 USD, který jsme obdrželi na náš účet 6. června 2018. Velmi Vám děkujeme za Vaši
podporu. Peníze jsme použili na vzdělání dětí. Dětský domov Mary Ward by nedokázal uspět bez
cenné pomoci Diecézní charity. Chtěli bychom proto poděkovat všem dárcům a dárkyním za to, že
investují do života dětí, které jsou nám svěřeny do péče. Děkujeme Vám za vše, co se nám v roce
2018 podařilo. Musíme poznamenat, že naše úspěchy v roce 2018 provázely četné těžkosti. Naše
země prošla vážnou hospodářskou a finanční krizí. Čelili jsme mimo jiné nárůstu cen základního zboží,
léčiv, oblečení a uniforem. Nicméně si díky pomoci Diecézní charity nemůžeme stěžovat. Jsme velmi
vděční Vám, našim úžasným dárcům a partnerům.
Mnoha dětem jsme dokázali uhradit školné. Většina dětí má ve škole dobré výsledky. Bez Vašich
otevřených srdcí a pravidelné podpory by se nám žádný z našich loňských úspěchů nepodařil. Vidíme
u dětí obdivuhodné pokroky plynoucí ze vzdělání. Většina dětí ve škole vyniká a má výborné výsledky.
Je to výsledek Vaší lásky a péče, které dětem dáváte. Kéž byste viděli, s jakým nadšením se děti učí.
Děti mezi sebou v dobrém slova smyslu hodně soutěží. Téměř každý z nich se chce ve škole neustále
zlepšovat, chápou vzdělání jako cestu k lepšímu životu. My z Dětského domova Mary Ward jsme za to
velmi vděčné. Nedokázaly bychom splnit naše poslání bez partnerů, jako jste Vy, kteří hrajete za
scénou životně důležitou roli. Doufáme, že naše partnerství potrvá. Děkujeme Vám za obrovský vliv,
který na životy našich dětí máte. Kéž Vám Pán Bůh požehná stejně, jako jste Vy požehnali životy dětí
z Dětského domova Mary Ward.

Fakta

V našem domově žije 68 dětí (41 chlapců a 27 dívek). Kromě toho jsme zařídili podnájem šesti dětem
mimo náš domov, především chlapcům starším 18 let. Tabulka níže uvádí počty našich dětí.
Statistika Dětského domova Mary Ward za rok 2018
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A. Vzdělání dětí
V roce 2018 navštěvovali 4 naši chlapci 7. třídu. Tři z nich měli velmi dobré výsledky a nyní studují na
internátní škole v Chikwingwizha. Tatenda absolvoval zkoušky ve 4. ročníku a postoupil do vyššího
stupně na internátní škole. Máme radost i z dalších dvou dětí, Bongani a Ruvarashe, kteří ukončili
vyšší stupeň (advanced level). Ruvarashe nyní studuje obor lidské zdroje na státní Midlansds State
University a Bongani nastoupí v srpnu na Katolickou univerzitu. Bude studovat obor business a
informační technologie.
Jedna z našich dívek studuje obor média na Midlands State University a podařilo se jí získat stáž ve
společnosti Zimbabwe Broadcasting Cooperation.

B. Návrat do rodiny
V prosinci 2018 se jedno z našich dětí, chlapec Munashe Muchengeti, vrátil ke své babičce. Nebydlí už
s námi Dětském domově Mary Ward, ale často se s ním potkáváme v kostele a je šťastný a zdravý.

C. Pěstounská péče
Dvě z našich dětí, Kudiwa a Ngoni, byly svěřené do pěstounské péče pána a paní Nazarine v New
Town. Tento pár si děti bral na každé školní prázdniny a vždy bez problému.

D. Následná péče
Začali jsme zajišťovat bydlení našim dětem, které dosáhly 18 let věku, především pak chlapcům.
Platíme jim nájem, jídlo, oblečení a vzdělání. Jsou zkrátka stále v péči Mary Ward, ale úřady
očekávají, že se děti odstěhují z dětského domova, jakmile dosáhnou věku 19 let.

E. Školné v roce 2018
Váš dar ve výši 17.107,04 USD jsme v roce 2018 celý použily na úhradu školného našim dětem.

Informace
Je mnoho dobrých věcí, které bychom chtěli za rok 2018 oslavit. Podařilo se nám zajistit dětem jejich
základní potřeby i přes všechny ekonomické těžkosti. Většina dětí prospívá ve škole dobře. Od 18. do
21. srpna 2018 se naše děti zúčastnily Kongresu katolické mládeže. Dvě děti, Gift a Tendai, se
zúčastnily kvízové soutěže a vyhrály. Jedna z našich dívek se zúčastnila i pěvecké soutěže a také
vyhrála. S vděčností zjišťujeme, jak jsou některé naše děti nadané.
Od 14. do 18. srpna bylo 20 našich dětí v Harare na Sportovním a uměleckém festivalu. Byl to pro ně
skvělý zážitek a setkání s ostatními dětmi je povzbudilo.

F. Výzvy
V roce 2018 jsme nedokázali kvůli rostoucím cenám opravit některé sprchy a toalety dětí. Neudělali
jsme ani potřebnou opravu střechy nad většími pokoji dětí.
Vaříme s pomocí plynu, což je nyní velmi drahé. Zatímco jsme dříve platili zhruba 312 $ měsíčně, nyní
platíme měsíčně 900 $.
Nemůžeme si nyní dovolit dávat dětem denně ke svačině chléb. Většinu dní snídají rýži s čajem.
Nákupy studijních pomůcek jako různé kancelářské potřeby a počítače nás finančně vyčerpají
pokaždé, když se naše děti vrací do školy. Když uvážíme, pro kolik dětí musíme nakupovat, a kolik
učebnic každé dítě musí mít, je tato částka opravdu vysoká. Je pro nás vždy výzvou, když některé
z našich dětí nastupuje na univerzitu, protože škola vyžaduje, aby měli studenti vlastní notebook.
Nicméně až na dva začínající studenty prvního ročníku mají všichni naši studenti vysokých škol
notebook k dispozici.

Závěr
Ještě jednou Vám mnohokrát děkujeme a kéž Bůh žehná Vám i Vašim rodinám.
Přejeme Vám hojnost Božího požehnání.
sestra Aleta Dube CJ

(z angličtiny přeložila Diecézní charita České Budějovice)

