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 Poděkování 
 Uplynul další rok. Chtěli bychom Vám z celého srdce poděkovat za Vaši podporu dětského 

domova Mary Ward. Bez Vaší péče a podpory bychom nedokázali zabezpečit pro děti jejich 

základní potřeby.  

Když se ohlédnu za rokem 2019, vidím, jaké plody přinesla Vaše práce a podpora dětskému 

domovu Mary Ward. Přátelé, dovolte nám, abychom Vás nazvali anděly na zemi, kteří pro nás 

vykonávají spoustu práce, i když nejsou příliš vidět. My, správci domova, jsme jako řidiči 

autobusu, kteří mají v rukou volant. Na Vás však spoléháme, že udržíte autobus v provozu, zajistíte 

naftu a servis. Používám přirovnání k autobusu a pohonným hmotám, protože Vy jste těmi, kdo 

zabezpečujete děti z dětského domova Mary Ward.  

Drazí přátelé, kdykoliv počítáte své děti, nezapomeňte připočíst nás, protože Vaše pomoc 

rozsvěcuje v našich dětech světlo naděje a radosti. Vždy, když vidím, kolik peněz nám ročně 

pošlete, uvědomuji si, jakým jste pro nás a pro naše děti velkým darem a požehnáním. Bez Vás, 

našich andělů, bychom nemohli dělat naši práci. Přála bych si, abyste jednou přijeli a viděli, jakou 

úžasnou práci pro děti děláte. Život v Zimbabwe je velmi těžký, ale musím přiznat, že se nám jím 

daří proplouvat, aniž bychom významně pociťovali dopady těžké ekonomické situace v zemi. A 

to všechno díky Vaší podpoře. Děti dostávají dostatek jídla a žijí v dobře spravovaných, 

obstojných domech. Tak velká rodina jako jsme my, toho hodně potřebuje a nejsem si jistá, jestli 

bychom přežili při tak obrovské inflaci, která zemi sužuje. Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu. 

 



VZDĚLÁNÍ 
Jsme moc rádi, že většina 

našich dětí si vede ve škole 

velmi dobře. Vždy chtějí ve 

škole dosáhnout lepších 

výsledků. Výsledky na konci 

školního roku ukazují, že 

naše děti pracovaly velmi 

pilně a daly do studia 

všechno. Jejich výsledky nás 

těší. Máme ale i několik dětí, 

které nejsou tolik nadané, jsou však velmi dobré v praktických oborech jako zemědělství a šití. 

Jsme vděční našim dárcům, kteří umožňují vzdělání našich dětí. Díky nim platíme dětem školné, 

školní potřeby a uniformy.  

 

PLATY ZAMĚSTNANCŮ 
Dokázali jsme uhradit měsíční mzdy našim pečovatelkám, zahradníkům a správci. Mzdy však 

nebyly každý měsíc stejné, vyvíjely se podle nařízení Národní asociace zaměstnanců a podle 

směnného kurzu. Na začátku roku 2019 jsme platili v amerických dolarech, později jsme vypláceli 

mzdy v „bond notes“ (pozn. v náhradní měně, kterou Zimbabwe zavedlo). Později jsme si otevřeli 

devizový bankovní účet. Naštěstí se nám podařilo z něj vybírat americké dolary, i když pouze 

omezeně. Nezbyla nám proto jiná možnost, než převést peníze zpět na účet s náhradní měnou a 

s velmi nízkým směnným kurzem. Většinu našich pracovníků jsme proto vypláceli v náhradní 

měně. 

                                                 



ÚDRŽBA 
Dveře a výplně oken  
Naše budovy stárnou a vyžadují spoustu údržby. Našim cílem je udržet 

všechny budovy v dobrém stavu. Začali jsme mimo jiné s dveřmi a 

toaletami. Podařilo se nám už opravit 26 dveří na toaletách, ve 

sprchách, ve třech ložnicích a zadní vstupní dveře jednotlivých domů. 

Opravili jsme také okna.  

 

 

 

 

 

 

 

Toalety a sprchy  
Dokončili jsme také přestavbu toalet. Děti a pečovatelky jsou za to velmi vděčné. Jsme navíc rádi 
za to, že sociální zařízení ve dvou domech rekonstruoval jeden z našich bývalých chlapců, který 
se oženil v březnu 2019. Přestavbu ve zbylých dvou domech jsme financovali z darů sestry 
Gonzagy a od německých dárců. Koupili jsme nové mísy, nádržky a splachování, nová umyvadla 
a dlaždičky na stěny a na zem. Velmi nás tento úspěch těší a jsme vděčni našim dárcům. 

 
 

 



Nové sedačky a koberce  
O víkendech a školních prázdninách si děti vyhradí čas pro sledování filmů, animovaných příběhů 

a fotbalu. Dříve jsem je stěží viděla dívat se na televizi společně. Bylo to proto, že všechny sedačky 

byly hodně staré a dětem se na nich nesedělo 

moc dobře. Menší děti také nebaví sedět na 

gauči a dívat se na kreslené filmy. Naštěstí se 

nám podařilo pořídit za podpory našich 

německých dárců pořídit dvě sedačkové 

soupravy a čtyři koberce. 

 

Solární systém  
Solární systém pro domy a blok, kde bydlí starší děti, už nefunguje jak by měl. Při přerušení 

dodávek elektrické energie dokáže fungovat už jen necelé 3 hodiny, což ohrožuje naše zásoby 

potravin  v mrazícím boxu. Elektřinu získáváme těžko a navíc je velmi drahá. Jsme moc vděční 

našim dárcům, že se nám 

podařilo nainstalovat solární 

systém na jeden z našich domů 

(sv. Ignáce). Děti jsou z toho 

šťastné a přála bych Vám, 

abyste viděli jejich úsměvy, 

když se solární systém spustil.   

 

 

Chov nosnic  
V roce 2019 jsme rozšířili náš chov slepic. V roce 2016 jsme začali chovat několik málo nosnic, 

které jsme koupili z výtěžku z koncertu, který pro nás uspořádala škola Mary Ward v Německu. 

Začínali jsme s 50 nosnicemi a  dařilo se nám. V roce 2019 jsme postavili větší drůbežárnu a 

koupili víc nosnic. Nyní máme kolem 300 slepic. Nakoupili jsme klece, před které sypeme 

slepicím krmení a vodu jim dáváme do napáječek. Pro děti má chov slepic několikerý přínos. 



Jednak jim díky němu můžeme obohatit 

stravu a také se učí, jak chovat drůbež. 

Děti se o slepice starají opravdu dobře. 

Daří se nám prodávat některá vejce 

lidem v našem okolí.  

 
 
 
 

Brojleři  
Maso si v Zimbabwe může dovolit jen malá část obyvatel. Je velmi drahé, ale já jsem moc hrdá na 

to, že naše děti mohou jíst maso třikrát týdně a každou neděli mají kuře. V roce 2019 jsme chovali 

brojlery a děti se o ně staraly. Zejména ty větší, které čekaly na výsledky zkoušek ve škole. 

Nepostavili jsme pro brojlery chovné klece, ale 

chováme je po staru, jen jsme v kurníku opravili 

světla.  

Koupili jsme 700 kuřat a krmení. Nebylo to 

levné, ale vyplatilo se to. Nelituji této investice, 

protože kdybych kupovala v obchodě hotová 

kuřata, vyšlo by nás to mnohem dráž. Byli jsme ale hodně zklamaní, když nám 200 brojlerů 

uhynulo při výpadku elektřiny. Navíc náš mrazák dosluhuje a neudrží zásoby dostatečně zmrazené. 

Naštěstí nám jedno z našich bývalých dětí, které se už oženily a osamostatnily, darovalo nový 

mrazák. Přesto potřebujeme koupit ještě jeden a upravit 

pak pro něj solární systém. 



V listopadu 2019 jsme znovu 

rozšiřovali náš chov slepic. Postavili 

jsme nové výběhy. V současné době 

máme 25 slepic, které chováme volně. 

Ještě jednou děkujeme za podporu 

všem našim dárcům. 

  

 

Kontakt s našimi bývalými dětmi 
V listopadu jsme navštívili Josephine Tendekayi, jednu z našich dětí, která trpí mentálním 

onemocněním. Žije nyní v Queen of Peace, domově pro mentálně postižené lidi. Přivezli jsme jí 

nějaké potraviny a týden po našem setkání jsme jí poslali také oblečení. Moc ráda nás viděla. Byli 

jsme dojatí, když nás začala představovat svým novým přátelům. Jsme šťastní, že je zdravá a že 

se jí líbí v jejím novém domově.  

Dětský sportovní a umělecký festival 
V roce 2019 jelo několik našich dětí do Harare na 

sportovní a 

umělecký 

festival, kde se 

setkaly s dětmi 

z jiných 

dětských 

domovů. Hrály společně volejbal, fotbal a věnovaly se 

atletice. Díky sportu měly naše děti možnost se setkat s jinými dětmi.  

Vánoce 
Děti dostaly vánoční zmrzlinu od sestry Gonzagy. Některé z nich pak za ní děkovaly v našem 

zpravodaji. Děkujeme za to, že jste dětem připravili pěkné vzpomínky na Štědrý den.  

 

 



DALŠÍ PLÁNY 

Postele pro děti  
Některé postele dětí jsou velmi staré a nejsou už vhodné pro děti.  

Zeď  
Zeď, která ohraničuje náš domov, se zřítila a potřebujeme postavit novou, silnější zeď. Náš dětský 

domov sousedí s barem a nákupním centrem. Lidé nyní procházejí přes náš pozemek a obáváme 

se krádeží. Někteří z nich jsou alkoholici, hledači zlata (jsou obávaní zloději a vrazi). Nutně proto 

potřebujeme kvůli bezpečnosti vystavět novou, silnější zeď. 

 
Chování dětí 
Většina našich dětí má dobré chování. Je to vidět i na tom, kolik povinností je jim svěřeno 

v kostele, škole a v domově. Některé děti mají na starost např. platby za elektřinu, plnění 

plynových lahví na vaření, nákup chleba apod. Jiné děti se starají o naši drůbež. Nejvíce pomáhají 

během školních prázdnin. Ale máme i pár dětí, které nejsou poctivé. Snažíme se jim pomoct, jak 

nejlépe umíme, aby se dokázaly začlenit do společnosti, až jednou opustí náš dětský domov. 

Některé z nich jsou líné, ale snažíme se je inspirovat ostatními dětmi, které jsou pilné. V prosinci 

během vánočních prázdnin si vzali naši zahradníci volno a děti převzaly jejich povinnosti. 

 

Závěr 
Na závěr bych chtěla vyjádřit upřímné díky všem našim dárcům v Německu, České 

republice, Rotary klubu a všem dalším podporovatelům, díky nimž byl pro nás rok 2019 velmi 

plodný. Doufáme, že tento rok 2020 bude plný radosti a štěstí přes všechny nesnáze, kterými naše 

země prochází. Stále se za Vás modlíme a prosíme Pána, aby vás zahrnul svým požehnáním a 

milostí, které v životě potřebujete.  

Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme, aby Bůh žehnal Vám i Vašim rodinám. 

sestra Aleta Dube CJ. 

 


