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Zájezdy pro
sponzory
Pro rok 2010 vypisujeme dva zájezdy do Ugandy,
levnější kempovací a dražší komfortní.
V obou variantách rezervujeme jeden den pro zájemce o tzv. gorilla tracking, peší výlet za horskými
gorilami v Národním parku Bwindi, což je bezesporu
největší lákadlo pro všechny návštěvníky Ugandy.
Zájemce o tuto aktivitu prosíme, aby nás kontaktovali co nejdříve, nejpozději do konce
října na adrese info@bwindiorphans.org
Toto se týká především zájemců o dřívější jarní termín. Permity je nutné zaplatit při rezervaci a není
možné je vrátit, cena je 550 US dolarů se všemi poplatky.
Je nutné počítat s tím, že předložené návrhy můžeme upravovat dle počtu a složení zájemců, volných
termínů k horským gorilám a možností výhodných
letenek. Berte je prosím jako orientační. Snažili
jsme se dát dohromady pobyt ve vesnicích a s dětmi
a poznání přírodních krás země. Myslíme si, že pro
ucelený obrázek a dojem z Ugandy nelze jedno bez
druhého.
Oba zájezdy se obsahově shodují, rozdíl je jen v úrovni ubytování.
Kateřina Andrlová

Návštěvy v rodinách

NP QUEEN ELIZABETH - Kazinga

NP MURCHISON FALLS

Angole Primary School

Buhoma Community Primary School
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NP QUEEN ELIZABETH

Předběžná kalkulace na osobu při plné obsazenosti auta
(6 osob na minibus) je 31.600 Kč.
Tato cena zahrnuje ubytování (8x kempování,
6x hotel nebo chatka), dopravu, vstupy a poplatky za vše,
co je uvedeno v programu, kromě permitu na horské
gorily - 550 US dolarů.
V ceně není vizum do Ugandy - kupuje se jednoduše na letišti po příletu a stojí 50 US dolarů, na jídlo
a pití počítejte cca 350 US dolarů, cena letenky cca
25.000 Kč.

STRANA 3

NP BWINDI
NP MURCHISON FALLS

odlet z Prahy nebo Vídně, přílet do Entebbe
cesta do Bwindi
příjezd do Bwindi - prohlídka školy, vesnice
návštěvy v rodinách
horské gorily - pro zájemce
přejezd do NP Queen Elizabeth - Ishasha
ráno do Mweya, odpoledne lodní výlet - Kazinga
ranní game drive, přejezd do Fort Portal
přesun do NP Murchison Falls
ráno lodní výlet, procházka podél vodopádů
ranní game drive a cesta do Lira
příjezd do Soroti a vesničky Angole
návštěvy v rodinách
Jinja - prameny Nilu, Bujagali Falls
Kampala - prohlídka, tržiště, večerní odlet
přílet do Prahy nebo Vídně

NP QUEEN ELIZABETH - Kazinga

13.3.
14.3.
15.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.

NP QUEEN ELIZABETH - Ishasha

„JARNÍ“ výlet pro sponzory 13. - 28.3. 2010
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NP BWINDI

„PODZIMNÍ“ výlet pro sponzory 18.9.-3.10.2010
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.

28.9.
29.9.
30.9.
1.10.
2.10.
3.10.

Předběžná kalkulace na osobu při plné obsazenosti
auta (6 osob na minibus) je 45.300 Kč.
Tato cena zahrnuje ubytování v hotelích se snídaní,
dopravu, vstupy a poplatky za vše, co je uvedeno
v programu, kromě permitu na horské gorily - 550
US dolarů.
V ceně není vízum do Ugandy - kupuje se jednoduše
na letišti po příletu a stojí 50 US dolarů, na jídlo
a pití počítejte cca 550 US dolarů, cena letenky cca
25.000 Kč.

NP QUEEN ELIZABETH - Kazinga

NP QUEEN ELIZABETH - Kazinga

NP MURCHISON FALLS

NP QUEEN ELIZABETH

25.9.
26.9.
27.9.

odlet z Prahy nebo Vídně, přílet do Entebbe
přes rovník a Lake Bunyonyi do Kabale
NP Bwindi do vesnice Buhoma, škola, klinika
gorilla tracking
návštěvy v rodinách
Ishasha - game drive do NP Queen Elizabeth
volno u bazénu, odpoledne lodní výlet do kanálu Kazinga
ranní game drive, přejezd do Fort Portal
přejezd do NP Murchison Falls
procházka podél vodopádů, lodní výlet po
Nilu
dopolední game drive, přejezd do Soroti
vesnice Angole, škola, klinika
návštěvy v rodinách
přejezd do Jinja - pramen Nilu a Bujagali Falls
do Kampaly, prohlídka, tržiště, večerní odlet
Přílet do Prahy nebo Vídně
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Červnová návštěva Ugandy
z pohledu fotografa

Buhoma

Angole - 1. třída

V červnu 2009 jsme se vypravili do obou oblastí v Ugandě, které podporujeme - Bwindi (Buhoma) i Soroti
(Angole). Navštívili jsme zde naše děti ve školách i v rodinách.
Mým úkolem bylo pořídit co nejvíce fotografií, které jsem následně nakopíroval do adresářů k jednotlivým
dětem na našem webu. Jednalo se o neuvěřitelných 1.111 fotografií dětí. Zatímco se Kateřina věnovala
organizačním záležitostem a schůzování ve školách, obcházel jsem jednotlivé rodiny a snažil se zachytit
samotné děti v domácím prostředí a také s co největším počtem příbuzných.
Vypadá to celkem jednoduše, ale zas tak úplně jednoduché to není. V Soroti se mi podařilo obejít všechny
rodiny a nafotit i všechny děti ve škole, ale v Bwindi jsem sice nafotil všechny děti ve škole, ale doma se mi
podařilo zastihnout jen dvacet dětí. Navštívil jsem také jednu ze středních škol nedaleko Bwindi - Trinity
College, kde studuje 5 našich dětí a dvě školy v Kampale.
Michal Příhoda
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Jak můžete pomoci?
Mnoho z vás se nás dotazovalo, jak by mohli ještě jinak pomáhat, než přímou podporou dítěte. My si zase
neustále lámeme hlavu tím, jak zajistit financování provozu naší organizace. Z tohoto se zrodila myšlenka
Vás oslovit, zda byste nám nechtěli pomoci s prodejem výrobků. Úplně upřímně, přivedla nás na to jedna
z Vás, Libuška Dostálová, která se sama nabídla a je neuvěřitelně úspěšná.
Z výrobků přivezených z Ugandy máme v současné době pouze náhrdelníky a náramky z recyklovaného papíru. Jejich nákup v Kampale
v podstatě živí jednu rodinu, matku se dvěma malými dětmi. Čím
víc korálků prodáme, tím víc můžeme nakoupit při příští návštěvě
v prosinci. Zisk z prodeje přispívá na financování provozu. Další nabízené věci jsou vyrobeny v ČR čistě na podporu našeho projektu.
Pohlednice, trička s logem Bwindi Orphans a teď nejvíce aktuální
- stolní kalendář.
Bližší informace získáte na telefonu 548 53 16 27 (8-16 hod.)
nebo e-mailem na michal@bwindiorphans.org.
Kateřina Andrlová

Stolní kalendář
Bwindi Orphans 2010
Připravili jsme pro vás stolní kalendář Bwindi Orphans 2010. Obsahuje téměř 60 plnobarevných fotografií
z Ugandy zachycujících krajinu, přírodu, zvířata a samozřejmě i život prostých lidí.
Kalendář je vytištěn na matném křídovém papíře a má rozměr 305x140 mm. Obsahuje občanské i církevní
svátky a základní informace o Bwindi Orphans o.s.

Cena je 120 Kč + poštovné
Objednat si ho můžete e-mailem na adrese
michal@bwindiorphans.org nebo telefonicky - 548 531 627 (8-16 hod.). Zašleme vám
ho na dobírku.
Pod kalendáriem je reklamní plocha cca
305 x 40 mm. Kdybyste měli zájem nakoupit
kalendáře jako firemní, můžeme vám po domluvě připravit samolepky s potiskem přesně
dle vašich požadavků.
Michal Příhoda
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Dále prodáváme...
Ošatky a košíky
pletené z trávy
100, 200 nebo 300,- Kč
(dle velikosti)

Pohlednice
40,- Kč

Náramky a náhrdelníky
z recyklovaného papíru
100, 200 nebo 300,- Kč

Trička
v pěti barvách
250,- Kč

Poslední zásilka v roce 2009
V listopadu odejde do Ugandy poslední zásilka a tím zároveň poslední možnost dopravy vánočních
dárků. Během roku nám jich do Brna k odeslání moc nechodilo a teď mám obavu, že se všechny balíčky
nevejdou. Uděláme samozřejmě maximum, abychom všechny dárky dopravili, ale váhový limit nám
mnoho možností nedává.
Prosíme o zaslání balíčků na naši brněnskou adresu (viz poslední strana) nejpozději do konce října, aby
byl čas na jejich zabalení. Detailní informace o dárkových balíčcích najdete na našich stránkách.
Máte-li možnost poslat něco „do společného“, zde je seznam věcí, které stále potřebujeme:
- zavřené boty, nejlépe černé
- ručníky, prostěradla
- několik jednoduchých kalkulaček (střední školy)
- školní batůžky a brašny, pouzdra
- propisky a tužky, pastelky - malé balení
- dětské oblečení na 2-3 roky, chlapecké - syn Herberta
- nepoužitá (reklamní) trika nebo jiné věci, které použijeme jako vánoční dárky pro učitele
Kateřina Andrlová
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Veřejná sbírka
zahájení: 27. duben 2009
doba trvání: 3 roky
účel: Charitativní a humanitární pomoc dětem v Ugandě, podpora
jejich vzdělávání a osvětová činnost v ČR
Příspěvky se shromažďují na zvláštním sbírkovém účtu vedeném u ČSOB Brno:

228 121 757/0300
stav účtu k 16.9.2009

20.562,- Kč
Kde nás najdete v nejbližší době:
26.10. - 21.12. 2009
Humpolec - výstava fotografií
prezentace (Literární klub MěK) - 21.12. 2009 v 17.00 hod.
6. - 8.11. 2009
Festival Kolem světa (Kongresové centrum - BVV Brno)
17.11. 2009
Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň - (Klub VeSPOD, 19.00 hod.) - prezentace
14. - 17.1. 2010
Go kamera (Kongresové centrum - BVV Brno)

Bwindi Orphans, o.s.
Hlinky 116, 603 00 Brno
korespondenční adresa:
Bwindi Orphans, o.s.
Podstránská 114, 627 00 Brno
e-mail: info@BwindiOrphans.org
www.BwindiOrphans.org
Zpravodaj vydal: Bwindi Orphans, o.s. • Redakční rada: Kateřina Andrlová a Michal Příhoda

