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Zpráva pro české dárce 
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Úvod 

Jsme velmi vděční za peníze, které jste nám poslali do naší banky. Budeme směřovat tyto 
peníze na vzdělání našich dětí. Nenacházíme slova, kterými bychom vyjádřili naši vděčnost 
zvláště nad vaší věrnostní v době pandemie. Obětovali jste pro nás mnoho, přátelé, aniž 
bychom to čekali. Uvědomili jsme si, že nás nosíte ve svých srdcích i v těchto těžkých časech. 
Děkujeme vám, přátelé, za vaši bezpodmínečnou lásku. Vždy na vás pamatujeme v modlitbách 
a prosíme dobrého Boha, aby vám žehnal ve všem, co v životě potřebujete. 

Koronavirová krize přinesla do Zimbabwe mnoho změn. Pandemie koronaviru má na 
ekonomiku obrovské dopady. Už předtím se hospodářská situace v Zimbabwe zhoršovala a 
většina lidí žila pod hranicí chudoby. Hyperinflace a opakující se devalvace jsou běžně na 
pořadu dne. S nástupem pandemie se problémy zhoršily a přišly další. Ani my jako organizace 
jsme nebyli ušetřeni. Níže vám objasním, s jakými problémy se potýkáme. Chtěli bychom vám, 
našim dárcům, touto cestou poděkovat za vaši velkorysou podporu. 

 

Situace v dětském domově Mary Ward 

Děkujeme Bohu za jeho ochranu. Dosud jsme neměli v naší organizaci žádný případ nákazy 
covid 19. Podařilo se nám dostat zpátky všechny děti z internátních škol z různých částí země. 
Podařilo se nám zabezpečit naše budovy, poučili jsme děti o pandemii a o tom, jak důležité je, 
abychom všichni uposlechli a vyvarovali se zbytečného pohybu mezi lidmi a zavedli jsme 
všechna nutná opatření, abychom bránili vniknutí covidu do našich budov. 

Naší nejhorší obavou je, kdyby koronavirus vniknul do našich budov. Proto jsme přijali 
drastická opatření, která minimalizují kontakt s jinými lidmi zvenčí. Musím však podotknout, 
že starší děti, které už dokáží situaci pochopit, se samy obávají pandemie. Snaží se všemi 
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možnými způsoby zabránit zbytečnému pohybu a rozličným aktivitám, které by mohly ohrozit 
zdraví ostatních v našich domech. 

Naši pracovníci také přijali přísná opatření, aby neohrozili zdraví dětí. Děkujeme jim za jejich 
spolupráci a neutuchající podporu. Nicméně jedna z pečovatelek u nás přestala pracovat, aniž 
by nám to dala předem vědět. Je pro mě těžké teď hledat novou pečovatelku. Zatím jsem tedy 
přebrala péči o děti z domova, ve kterém pracovala, já, protože ani její pomocnici není moc 
dobře. Měla na začátku roku nehodu a ještě se zcela nezotavila. Nemůžeme nyní kvůli 
koronaviru riskovat a zaměstnat někoho nového, ale budeme na tom muset zapracovat.   

 

Vzdělání dětí 

Máme stále na mysli, že naším hlavním posláním je vytvořit dětem rodinu a přátelské 
prostředí. Rozhodli jsme se udělat vše možné, abychom zajistili bezpečí dětí. Nemůžeme ale 
zanedbávat ani jejich vzdělání. Zvláště těch, které tento rok čekají závěrečné zkoušky. 

A. Školní děti 

Máme 3 děti v nižších třídách – Magret, Ratidzo a Tendai a 17 dětí ve vyšších třídách – Tendai, 
Chipo, Bianca, Munashe, Simbarashe, Ngaakudzwe, Valentine, Darlington, Kudzai, Michael, 
Mary, Tinomudaishe, Collen, George, Lontsyln, Ropafadzo a Vimbai. Dále máme děti na 
středních školách a na univerzitách. Všechny tyto děti se pustily do soukromých lekcí. Díky 
lockdownu v celé zemi jsme museli najmout soukromé učitele, aby našim dětem neutíkal čas. 
Většina těchto dětí musí v prosinci ke zkouškám. Takže máme stále ještě pár měsíců na 
přípravu. 

Chtěli bychom poděkovat vám, našim dárcům, za dary, které jste nám poslali. Právě za vámi 
darované peníze jsme dokázali najít učitele pro naše děti. Je před námi ještě dlouhá cesta, než 
se nám podaří zajistit dětem dobrou budoucnost. Kéž Bůh žehná vašemu úsilí a štědrosti. 

B. Mladší děti 

Všem ostatním dětem, které ještě neumějí psát, jsme rozplánovali jejich vzdělávání. 
Využíváme naši knihovnu, abychom jim nabídli dobré podmínky pro vzdělání a zajistili pro ně 
alespoň základ ze vzdělávacího plánu. Nic nemůže plně nahradit prostředí školních učeben, 
ale zkoušíme pro ně vytvořit místnost pro učení, aby děti dále rostly intelektuálně i fyzicky. 
Také využíváme online vzdělávání. 

Jídlo a další věci 

Od začátku pandemie jsme závislí na naší zeleninové zahradě a malých chovech v našem 
domově, z nich se snažíme dětem zajistit dobrou výživu. Využili jsme příležitosti při lockdownu 
a učíme děti jiným dovednostem, zvláště je učíme zahradničit a chovat drůbež. 



Diecézní charita České Budějovice 
DAROVANÝ DOMOV V ZIMBABWE 
Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice, IČ 45018316 
Tel.: 731 680 448, e-mail: darovanydomov@dchcb.charita.cz, www.adopcecb.charita.cz 
Web: www.dchcb.cz, Facebook: diecezni.charitacb, Instagram: dchcb.charita 
 

 

Kvůli lockdownu občas složitě hledáme další možnosti zásobování. Stává se, že najdeme 
obchody zavřené, jindy nás vrátí policie. Velmi jsme trpěli, když jsme nutně potřebovali sehnat 
léky a další zboží důležité pro zajištění každodenního provozu našeho zařízení. 

 

Další výzvy a plány 

I když se nám daří držet během této pandemie hlavy nad vodou, stále máme spoustu potřeb, 
které musíme uspokojit. Musíme zajistit dětem jídlo a musíme zabezpečit jejich potřeby. 
Chceme také koupit více přístrojů, díky nimž by se děti mohly zapojit do online vzdělávání. 

 

Naši dárci 

Chtěli bychom poděkovat našim dárcům z České republiky za jejich neotřesitelnou podporu. 
Bez ní bychom neuspěli. Děkujeme vám za vaši stálou podporu. Jistě je před námi dlouhá cesta 
k zajištění bezpečí a dobrých podmínek pro světlejší budoucnost dětí. 

 

sestra Aleta Dube CJ  

 

 

 


