
 

Aktuálně 
V současné době je v domově 56 dětí. Sedm starších z nich zůstává mimo domov. Doufáme, že se 
někteří z nich osamostatní a budou schopni si hradit bydlení a jídlo. Nejmladšímu dítěti v domově je 
jeden rok a sedm měsíců.  

Dětský domov MARYWARD 

1. Miminka 2 

2. Předškoláci 5 

3. Žáci základních škol 13 

4. Studenti středních škol 23 

5. Studenti vysokých škol 6 

5. Tělesně postižení 2 

 Celkem 51 

 

Vzdělání dětí 
Jsme vděčni, že většina dětí má ve škole dobré výsledky. Vzdělání je pro děti v nouzi velmi důležité, 
protože jim dává naději, že prožijí dobrý život a budou schopné si zajistit základní potřeby. Čtyři děti 
letos začaly studovat na vysoké škole. Paugeria byla přijata na bakalářské studium oboru bankovnictví 
a investiční management na National University of Science and Technology. Ropafadzo je v Harare a 
učí se kulinářskému umění. Chtěla by jednou pracovat jako vedoucí v oblasti cateringu a pohostinství. 
Všimli jsme si jejího nadání, když připravovala nová jídla pro své sourozence v domově. Také se učí 
francouzštinu. Munashe a Vimbai studují zdravotnickou školu. 

Sedm dětí mělo možnost absolvovat zdravotnický kurz, zatímco čekalo na výsledky zkoušek ve škole. 
Většina z nich bohužel zvládla zkoušky jen ze 4 předmětů, ale nezvládli matematiku a vědní předmět 
(pozn. přírodovědu, chemii a fyziku). Musí se teď více učit a dokončit zkoušky, aby mohly pokračovat 
v dalším vzdělání. Dětský domov ale čelí finančním problémům. 

 

Pěstounské rodiny 
Dva pěstounské páry (rodiče) si nyní adoptují dvě děvčata z našeho domova. Úzce přitom 
spolupracují s odborem sociálních věcí. Možná se podaří adoptovat obě děti ještě letos. Jsme vděčni 
těmto rodičům, že dětem platí školné, berou si je na prázdniny a kupují jim oblečení. Stále se snažíme 



podporovat pěstounskou péči, při které děti získají trvalý domov, a nejen institucionální péči, která 
končí dovršením 18 let. 

Děti starší 18 let 
Máme poměrně dost starších dětí (od 18 let), které musely opustit dětský domov, ale jsou stále 
finančně podporované námi, sestrami Mary Ward. Zejména těm dětem, které nemají nebo neznají 
žádné příbuzné, se nedaří v tak útlém věku osamostatnit. Přijímáme zodpovědnost za jejich vzdělání, 
ale socio-ekonomické změny brzdí naše úsilí. Bereme na sebe toto břímě, protože nechceme, aby 
děti podruhé zažily opuštění. Proto je stěhujeme z domova, abychom neporušovali zákon, ale 
vystavujeme se tím finančním problémům. 

 
Sjednocení rodin 
Jedna z našich bývalých dívek objevila matku, která ji odložila před 29 lety, když jí bylo pouhých 5 dní. 
Matka s dcerou se znovu nalezly a jejich příbuzenství ověřil test DNA. V srpnu se dcera přestěhuje 
k matce a svým sourozencům. 

Desetiměsíčního miminka, které žilo u nás v domově, se ujali jeho příbuzní. Před 3 týdny nás navštívili 
a moc nás potěšilo, jak dobře se o něj starají. 

 

Děti umístěné na bezpečné místo 
Tento měsíc k nám přišli 2letý chlapec a 15letá dívka. Chlapec byl opuštěn matkou. Je podvyživený a 
nemůže chodit. Pomalu ale nabírá na váze, začíná lézt po čtyřech a usmívá se. 15letá dívka neumí 
napsat své jméno. Jen si představte, že dívka začne nyní navštěvovat první třídu a po třech letech 
bude muset opustit školu, aniž by ji dokončila.  

Výzvy 
Domov nyní bojuje s nedostatkem finančních prostředků. Naše sklady jsou téměř prázdné. Cítím 
obavy zvlášť když si představím, kolik peněz budeme potřebovat na jídlo, oblečení a školné. Je to 
poprvé, kdy musím přiznat, že má služba se stala těžkou. 

Školné dětí se navýšilo. Navíc musíme platit za doučování několika dětem – za jeden předmět 10 USD 
měsíčně.  

Většina dospívajících starších 18 let nejsou finančně nezávislí. Smutné je, že někteří už promovali, ale 
nedaří se jim najít práci. Prosíme naše zahraniční přátele, aby jakkoliv pomohli dívkám a chlapcům se 
osamostatnit. Velmi si vážíme vaší snahy a podpory, které dětem věnujete a prosíme, abyste děti 
podporovali i nadále. 

Další informace 
Tendai pracuje v hotelu King Solomon jako IT pracovník. Bydlí už sám. 

Tariro získala práci ve společnosti Zimbabwe Broad Casting. Nastoupila do ní 1. srpna. Nyní si hledá 
pronájem pokoje. 

Tapiwa nastoupil do svého prvního zaměstnání 6. srpna. Chtěl by se však stát knězem a připravuje se 
na tuto službu. 

 



Poděkování 
Chtěli bychom Vám poděkovat, přátelé, za podstatnou roli, jakou hrajete v životě dětí z našeho 
domova. Děkujeme za Vaši laskavou pomoc. 

 

Kéž Bůh žehná Vám i Vašim rodinám. 

 

S přáním Božího požehnání 

 

Sestra Aleta Dube CJ 

 

 


