Zpráva ředitelky Dětského domova Mary Ward

Úvod
V současnosti máme v domově 52 dětí a 11 starších dětí, které bydlí mimo domov. Nejmladšímu
dítěti je 9 měsíců. 11 dětí už oficiálně opustilo domov, ale náš dětský domov Mary Ward se o ně stále
stará. Pronajali jsme si pokoje pro 6 chlapcům, kteří bydlí mimo domov a zajišťujeme jim jídlo,
oblečení a hradíme školné. Tabulka níže ukazuje statistiku dětí, které bydlí v domově.
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Předškolní děti
Děti na základní škole
Děti na střední škole
Děti na vysokých školách
Tělesně postižené děti
Miminka
Celkem
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2
52

A. Situace v Kwekwe
 V červnu se 4 naše pečovatelky a 28 dětí nakazilo koronavirem. Bylo to těžké, ale Bůh k nám
byl milostivý, protože se všichni uzdravili. V jednu chvíli jsme zažili velké napětí, když se nám
rozbila kyslíková láhev. Naštěstí se nám podařilo všechny včas dopravit do nemocnice. V tu
dobu jsme uvažovali o pořízení koncentrátoru kyslíku. Jsme zavázáni všem našim přátelům a
příznivcům, kteří nás finančně podpořili. Vážíme si každého dolaru, který někdo daruje pro
blaho dětí, o které se staráme. Vážíme si Vás, přátelé.
 Koronavirus ovlivnil i vzdělání dětí. Děti se mnoho neučily, protože školy byly několikrát
uzavřené. Proto jsme se všemožně snažili pomoct dětem při online vyučování, i když jsme
neměli dostatek počítačů pro všechny. Děti se musely u počítačů střídat a učit se postupně.
 Během lockdownu jsme objevili u některých dětí jejich skrytý talent. Snažili jsme se
zaměstnat děti v domácím pěveckém sboru, v zahradě, při chovu drůbeže, pečením a šitím.
 Třikrát do roka slavíme narozeniny dětí. Děti narozené od ledna do dubna, od května do
srpna a od září do prosince slaví vždy společně. Je to cesta, jak snížit náklady, ale přesto
vyvolat úsměv na tvářích dětí. Mám radost, že to děti přijaly a pochopily, že samostatné
oslavy narozenin by pro nás byly příliš drahé.

B. Projekty
 Chov kuřat: Máme nyní 119 nových nosnic pro vlastní spotřebu. Začínají snášet vejce. Později
bychom chtěli přikoupit další nosnice. Tři naše děti se o ně starají a získávají tím cenné
zkušenosti do budoucna. Nyní na začátku snůšky sbíráme denně zhruba 10 vajec.
 Rozšířili jsme také chov „roadrunner“ (kukaček kohoutích) pro domácí potřebu. Mám
z tohoto chovu velkou radost. Věnují se mu dva naši chlapci a jejich odhodlání na mě dělá
velký dojem. Chov drůbeže je výborným způsobem, jak vést děti k odpovědnosti. Navíc jim
tím předáváme cenné zkušenosti. Myslím, že se jednou budou moci samostatně pustit do
něčeho podobného, když vidím nedostatek pracovních příležitostí v naší zemi. Prozatím je
pro nás tento projekt ziskový.

 Tento týden jsme dostali 100 kuřat brojlerů. Tento projekt je převážně pro starší děti, které
se o něj starají.
 Dále máme krůty, perličky a králíky, ale už v menších množstvích. Doufáme, že se jejich počet
do 3 měsíců zvýší.
 Zahradničení: V zahradě máme různé druhy zeleniny, zejména řepu, zelené fazole, kapustu
covo, špenát, mrkev, papriky, cibule, rajčata a okurky. K tomu všemu ještě kukuřici.
 Pečení: Několik našich děvčat se pustilo do pečení. Pečou čajové koláčky, dorty a muffiny. Na
neděli většinou upečou na zkoušku nějaký koláč pro každý dům.

C. Výzvy
 Voda: Voda je pro náš domov neustálou výzvou. Zjistili jsme, že nám na několika místech
kolem domu uniká a proto nemáme dostatek vody. Také solární ovládání vrtu vyžaduje
velkou pozornost. Jsme příliš závislí na elektrické pumpě. Přitom elektřina je velmi drahá.
Občas nám pumpa nedodává dostatek vody. Potřebujeme koupit další velký tank, abychom
měli dostatek vody na zalévání zahrady. Pro vybudování lepšího vodovodního systému
potřebujeme víc peněz.
 Matrace: Dále řešíme matrace dětí. Většina dětí si stěžuje na bolesti zad kvůli proleženým
matracím. Matrace mají uvnitř pěnu, která se časem pod vahou dětí ztenčuje. Potřebujeme
je vyměnit za matrace z lepšího materiálu.

D. Zaměstnanci
 Máme 9 pečovatelek a 2 zahradníky. Dvě z našich pečovatelek daly výpověď a nyní
postrádáme jejich starostlivost a lásku, kterou v domově vždy rozdávaly. Moc si jejich práce
vážíme. Dvě z našich větších dívek teď vypomáhají dětem, zatímco hledáme nové
pečovatelky. Pečovatelky, které odešly, pečovaly o děti dlouhou dobu.

E. Starší děti
 Spousta dětí je starších 18 let a měly by opustit domov, zvláště chlapci. Hledáme nějaký
cenově dostupný dům blízko našeho domova, ve kterém bychom mohli na tyto děti dál
dohlížet. Tyto děti se k nám potřebují vracet a věnovat se chovu brojlerů.

Závěr
Ještě jednou Vám velmi děkujeme a vyprošujeme, aby Bůh žehnal Vám i Vašim rodinám.
Přejeme Vám hojnost Božího požehnání.
Děkujeme.
sestra Aleta Dube CJ.

