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Milí přátelé Bwindi,
zhruba po roce vychází další číslo našeho občasníku. Než začneme
o věcech praktických, musíme zmínit velké díky za podporu Vašich
dětí a projektu. Ne všichni se do Ugandy dostanou, aby na vlastní
oči viděli, jak velký vliv mají na jejich každodenní život. Nejsme si
jistí, zda Vám to dostatečně zdůrazňujeme. Ani tím, nakolik jsou děti
schopné v dopisech vyjádřit, co pro ně Vaše pomoc znamená. Z každé návštěvy ale
pro Vás odvážíme mnoho pozdravů a díků.
Čemu se chceme věnovat?
▷ Nejdůležitější sdělení tohoto čísla je nutnost zvýšení ročního poplatku jak na střední
tak na základní škole.............................................................................................................na straně 2
▷ Nadále řešíme studium na středních školách a učilištích................................na straně 3
▷ Výlet do Ugandy pro sponzory se uskuteční letos v prosinci.......................na straně 6
▷ Vánoční dárky pro děti a co za tímto účelem momentálně sbíráme........na straně 7
▷ Informace k chovu koz........................................................................................................na straně 8
▷ Pozemek v Bwindi..................................................................................................................na straně 9
▷ Korálky do dálky....................................................................................................................na straně 10
▷ Severni Morava......................................................................................................................na straně 11
▷ Cestovatelske středy...........................................................................................................na straně 12
Chceme upozornit, že na stránkách máme teď hodně volných dětí k adopci, úplně
nových, i těch, které přišly o sponzora. Dlouho žádné děti nebyly, a tak chceme poprosit o rozšíření této informace mezi Vaše známé, kteří možná vzdali vyhlížení dětí
na našich stránkách www.bwindiorphans.org

▶ Roční příspěvek

se zvyšuje od roku 2013 na 5.800,- Kč na základní škole a 9.800,- Kč na střední škole.
Od založení občanského sdružení v roce 2006
jsme dělali vše pro to, aby se roční poplatek
pro adoptivní rodiče z ČR nemusel zvýšit.
Ceny v Ugandě se přitom během této doby
zvýšily mnohokrát. Jednak samotné školné
a ceny materiálu na šití uniforem, ale hlavně
obědů. Potraviny jsou výrazně dražší od doby
nepokojů v Keni a další skok zaznamenaly po
otevření hranic s nově vzniklým Jižním Súdánem. V minulých letech nám pomohl lepší kurz
amerického dolaru, kterým jsme zvýšení cen
vyrovnali, ale v roce 2011 už vykazujeme ztrátu
v hospodaření.
Školné na rok 2013 se bude platit až během
měsíce října, ale pokud vidíte již nyní, že nové
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poplatky jsou pro Vás neúnosné, dejte nám prosím vědět hned. To platí i v případě,
že o adopci už nemáte zájem nebo si ji nemůžete dovolit. Není nutné nic vysvětlovat,
pomůže nám jen krátká zpráva mailem.
Využívám příležitosti a chci také zmínit přechod dětí na střední školu. Pokud máte dítě na
základní škole, ale je už dopředu jasné, že nárůst o 4.000,- ročně bude problém, napište
nám. Finanční možnosti i rodinná situace každého z nás se mění a my bychom neradi,
aby Vás adopce měla stresovat. Je vůbec úžasné, že máte zájem se o svoje příjmy dělit
s dětmi a rodinami v Ugandě a je jasné, že dělit se můžeme jen v případě, kdy je z čeho.
Platby na školní rok 2013 prosíme do konce října 2012!
banka: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 210764965/0300
SWIFT: CEKOCZPP IBAN: CZ82 0300 0000 0002 1076 4965
pobočka: Brno, Joštova 5
název účtu: Bwindi Orphans o.s.
Sponzory prosíme jak o příslušný variabilní (identfikační kód dítěte - je uveden v informacích dítěte), tak o jejich specifický symbol (identifikační kód sponzora).

▶ Kam po základní škole? (Kateřina Andrlová)

V minulých letech jsme, jak víte, hodně tlačili na praktický přístup k dalšímu vzdělávání dětí po ukončení sedmé třídy. Střední školy jsou drahé a my
jsme byli rozladěni z průměrných výsledků našich studentů a předpokládali jsme, že Vy také. Rozhodli jsme se na drahé střední školy doporučovat
pouze nejlepší žáky a všechny ostatní směrovat do učiliště. Věřili jsme upřímně, že praktické
dovednosti jsou pro děti mnohem užitečnější, protože pracovních příležitostí je žalostně
málo, speciálně na vesnicích, odkud naše děti pochází. A pokud má někdo ambice vyšší
a troufá si obstát v konkurenci na pracovním trhu, pak jistě vyčnívá už na škole základní.
Učilišť, které přijímají žáky ze základní školy, je v Ugandě velmi málo a my  jsme zpočátku
považovali za velké štěstí, že Bwindi jedno takové učiliště v oblasti má. Ukázalo se ale, že
tudy pro naše děti cesta nevede. Problémy začaly nedodáním uniforem, které jsme zaplatili přímo v učilišti hotově. Potom došlo k vyloučení Prize Akankwasa a Rachel Arineitwe,
údajně za sexuální hrátky s hochy po večerce na pozemku u ubytoven. Dali jsme se do
podrobného šetření a všichni se shodli na tom, že pravdu mají holky. Prize vysvětlovala, že
jí nějakou dobu dělal návrhy zástupce ředitele a ona odmítala. Pak se jednou v noci strhla
rvačka, se kterou holky neměly nic společného a při vyšetřování ukřivděný zástupce uvedl,
že holky na vlastní oči viděl a trval na jejich vyloučení. Zajímavé pro nás bylo, že žádné
kluky nejmenoval a to ani v písemném vyjádření k vyloučení. Jen Prize a Rachel. Rachel pak
uvedla, že jí v ústraní řekl, že by mohla zůstat, pokud by nebyla kamarádka Prize. Jednali
jsme s ředitelem, který  viditelně neměl nejmenší zájem do celé záležitosti vrtat a řekl, že
tvrzení zástupce nebude nikdo zpochybňovat. Krátce nato byla vyloučena Evelyne Musiimire a Benjamin Friday, údajně za opuštění ubytovny a alkohol, oba vše popřeli. Evelyne
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se zpět vrátit nechtěla, Benjamin mohl nastoupit zpět do příštího trimestru, pokud by se
při nástupu hlásil s maminkou a rolí pletiva. Pletivo je drahá záležitost, kterou si maminka
rozhodně nemůže dovolit a my jsme tuto formu vydírání logicky odmítli podporovat.
Následovalo vyloučení Ambrose, které Herbert nějakým způsobem zachránil a Ambrose
pokračuje. Některé děti na základě těchto zpráv do učiliště ani nenastoupily. Nejnovější je
vyloučení Diany Kyakunzire a Rebeccy Niwandinda. Vzhledem k tomu, že jsme dali najevo,
že se nám jednání vedení učiliště nezamlouvá a jsme na straně dětí, učiliště pro nás nemá
budoucnost. Budeme rádi, pokud kurz dokončí děti, které tam ještě jsou a nemají výraznější problémy – Grace Chance, Ambrose Ampeire, Denis Tusiime a Chrispuse Mukombe.
Při poslední návštěvě jsme se tomuto problému hodně věnovali, mluvili se všemi dětmi,
rodiči a opatrovníky a chtěli slyšet jejich názory. Všeobecně vzato je mezi lidmi rozšířeno,
že děti musí pokračovat na střední škole a teprve poté se rozhodnout pro nějaký odborný
kurz. Argumentují tím, že děti ze sedmé třídy jsou příliš malé na to, aby odešly z domu
na učiliště. A pravda je, že nabídka kurzů po absolvování čtvrtého ročníku střední školy
je široká. Z našeho pohledu nemáme příliš na vybranou. Jediné učiliště v oblasti, které
navazuje na základní školu, se ukázalo jako špatná volba. Alespoň pro teď jsme nuceni
akceptovat ustálenou cestu studia, tj. 4 roky střední školy a teprve na to navázat odborným
kurzem, běžně 2-3 roky.  Z toho, co se nabízí v okolí, nám nejlíp vyšla varianta školy přímo
v Buhoma. Děti budou stále na očích svých opatrovníků (i když se jedná o školu internátní),
pro nás je mnohem jednodušší je sledovat, odpadnou problémy s dopravou na prázdniny
a zpět do školy, zdravotní problémy budou řešit na stejné klinice, kam chodily na škole
základní a školní poplatky nejsou extrémně vysoké. Navíc budou schopny využívat nových
vymožeností v Buhoma jako je knihovna, používání počítačů a internetové připojení (při
naší příští návštěvě v prosinci chceme především pro tyto starší děti vyzkoušet možnost
komunikace skypem).
Vám, kteří spolu s námi procházíte zmatkem kolem správného výběru vyššího vzdělání
pro děti, děkujeme za trpělivost a porozumění. Děti, které přestoupily z učiliště na střední
školu v Buhoma, pokračují tam, kde v učilišti skončily. Domluvili jsme se s ředitelem, že jim
dá šanci na jeden trimestr, přestože úroveň výuky na střední a učilišti se výrazně liší a my
jsme pro přestupující zajistili doučování.
Aktuální informace o Vašich dětech včetně nějčerstvějších výsledků, které máme k dispozici, najdete na našich stránkách pod příběhy dětí. Pro lepší přehled z důvodu mnoha změn
v poslední době uveřejňujeme seznam středních škol a dětí, které ji navštěvují:
▷ Učiliště Kihihi Polytechnic: nové děti do učiliště nastupovat nebudou
Grace Chance a Ambrose Ampeire – poslední ročník, končí v prosinci 2012
Denis Tusiimwe a Chrispuse Mukombe – končí v prosinci 2013
▷ Community Polytechnic Kihihi: nabízí množství kurzů po ukončení S4 a 9.800 ročně
na ně stačí
Constance Turimdwamukama – končí letos a byla se studiem spokojená, taktéž my
▷ Butogota Trinity College: nové děti už sem nastupovat nebudou vzhledem k tomu,
že úroveň je srovnatelná s Buhoma High School
Abel Byamugisha a Precious Nkashaba – končí letos S4 a budou si volit kurz
▷ Střední škola San Giovanni: má mít dobrou úroveň, ale neustále zvyšuje školní poplatky.
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9.800,- zatím pokrývá náklady,
ale rodiny se musí podílet na
extra poplatcích, které má
každá škola během roku. Je
to velká škola a má problémy
s kradením na internátě. Můžeme doporučit pouze nejlepším
studentům a zároveň musíme
upozornit sponzory, že školné
se může během studia zvýšit.
Apophia Kenyangi – letos končí S5, byla vždy dobrá a hlavně
svědomitá studentka a pokračuje na této škole po domluvě se sponzorem, který je ochoten platit vyšší poplatky
Caroline Amutuheire, Caroline Ayebare a Anitah Atuheire končí letos S4 a budou volit
odborný kurz
Aggrey Musinguzi – letos končí S2
Dickson Namanya, Chris Atumanya, Victor Ankunda a Precious Ariho – končí letos S1
a domluva zní, že pokud jejich výsledky nebudou výborné, pak přestoupí do S2 do Buhoma High School
▷ Buhoma High School: z výše uvedených důvodů bychom rádi volili tuto školu jako
automatické pokračování po ukončení základní školy pro všechny děti, s výjimkou
opravdu nadaných studentů, kteří by si svoje další studium zvolili po domluvě s Vámi
Evelyne Musiimire, Uzobias Musimenta, Benjamin Friday a Judith Asingwire – letos
končí S2, pokud jejich výsledky za druhý trimestr budou dobré
Naomi Kembabazi, Sharon Orishaba a Christmas Orikiriza – letos končí S1
Vše výše popsané se týká Bwindi, v Soroti s nastupujícími dětmi na střední školu teprve
začínáme. Všeobecně jsme zjistili, že střední školy jsou v tomto distriktu dražší. Nowel
Egasu byl po celou školní docházku nejlepší ze třídy a po domluvě se sponzorem nastoupil letos na dobrou a dražší školu a také jeho rodina přispívá na výdaje. Job Ekolu
nastoupil na Light secondary school s údajně dobrou úrovní, kde se školní poplatky
vejdou do ročního příspěvku 9.800,- Kč. Perepetua Agwang opakuje P7 a zatím zkoumáme, jaké se pro ni a pro další děti s nevalnými výsledky nabízí v oblasti možnosti.  
Pokud Vaše dítě končí základní školu letos, sledujte prosím aktuální školní výsledky na
stránkách. Poslední uvedený, tj. za druhý trimestr letošního roku, Vám dá reálný obrázek,
jak na tom Vaše dítě je. Pokud není premiantem třídy, naše doporučení bude Buhoma
High School v Bwindi a Light Secondary School v Soroti. Školní poplatky 9.800,- Kč tady
pokryjí vše. S jakýmkoli dotazem ohledně dalšího studia se kdykoli obraťte mailem.
Na závěr bych chtěla zdůraznit, že budeme vždy respektovat Vaše rozhodnutí, i když se
rozchází s naším doporučením. Budete-li např. ochotni platit lepší, a tím pádem dražší
střední školu pro Vaše dítě, je to z naší strany naprosto v pořádku. Naše doporučení
je založeno na informacích a zkušenostech, které jsme za dobu naší práce v Ugandě
nasbírali a má být jen pomůckou při Vašich rozhodnutích.
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▶ Výlet do Ugandy (Kateřina Andrlová)

Výlet do Ugandy pro sponzory se uskuteční letos v prosinci v malém
kolektivu. Z původních čtyř zájemců jsou nakonec dva, ale i tak jsme se
rozhodli, že akci nezrušíme. Věrka a Nikolaj mají zájem už několikátý rok
a malou skupinku doplní spolupracovníci Bwindi. Výsledný program je
tak kompromisem mezi poznáváním Ugandy, malým odpočinkem na jedinečných místech a prací s dětmi ve vesnicích. Je nám jasné, že africký výlet je akce finančně náročná,
ale chceme stabilně nabízet možnost návštěvy podporovaných dětí a poznání země, do
jejíchž problémů Vás adopce zatahuje.
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Program výletu:
1.12. odlet z Vídne v 10.40, tzn. odjezd z Brna 6.30 hod.
2.12. přílet do Entebbe ve 4.20, odjezd do hotelu. Krátký odpočinek, uvítací ugandská
snídaně v kavárně, nakládání aut, nákupy a odjezd do Soroti
3.12. práce ve škole s dětmi, nákupy vánočních dárků, návštěva dětí doma ...
4.12. školní pomůcky, oblečení, uniformy, rozdávání vánočních dárků...
5.12. dopisy a dárky od dětí, nákup košíků, odjezd, vodopády Sipi a nocleh v Budadiri
6.12. ranní vycházka pod Elgonem, Jinja - pramen Nilu, výhledy na řeku a novou přehradu, Kampala-indická restaurace
7.12. třídění věcí a překládání aut, 3 hodinová cesta do NP Lake Mburo - game drive
a lodní výlet, nocleh
8.12. celodenní cesta do Bwindi
9.12. práce ve škole s dětmi, nákupy vánočních dárků ...
10.12. gorilla tracking, ostatní práce s dětmi, uniformy, oblečení
11.12. rozdávání vánočních dárků, dopisy od dětí, odjezd směr Ishasha (NP Queen Elizabeth)
12.12. ranní game drive v Ishasha, 4 hodiny do Mweya, odpočinek u bazénu, odpoledne
lodní výlet Kazinga, Mweya Lodge
13.12. chimps tracking v Kyambura, bazén, odpo game drive, Mweya Lodge
14.12. snídaně a odjezd, zastávka na rovníku, Kampala-indická restaurace
15.12. Ngamba Island V+N, ostatní nákupy na trhu, balení na cestu, společná večeře
v Segguku
16.12. odjezd na letiště v 0.30 hod., odlet 5.20, přílet do Vídně 13.25 hod.

▶ Vánoční dárky (Kateřina Andrlová)

Vánoční dárky budeme pro zájemce řešit stejným způsobem jako minulý rok, tzn. nákupem věcí na místě. Pokud si přejete vánoční dárek
pro svoje dítě obstarat, potřebujeme mít peníze na účtu nejpozději do
konce října. Uvádějte prosím oba symboly a seznam dárků do poznámky, pokud víte. Měli jsme z toho upřímně vloni poněkud obavu, ale vše proběhlo hladce
a relativně rychle. Pokud jste neměli domluveno dopředu s dětmi, co si přejí, ptali jsme
se každého z nich a naváděli na levnější nebo dražší variantu podle toho, jakou sumu jste
poslali. S žádným nesmyslným požadavkem jsme se nesetkali, naopak nás překvapilo, jak
praktické věci si děti přáli. Nejvíc jídlo – dávku na hlavní prázdniny, pak spací soupravu
– matrace, ložní prádlo, deka, další v pořadí bylo extra oblečení a boty, tu a tam míč.
Tento výběr se vloni týkal pouze dětí, které dostaly nějaký příspěvek přímo od Vás. Na
místě samém to ale byla těžká situace, tak jsme i ostatním rozdávali sladkosti a nějakou
drobnost, aby jim to nebylo líto. Doufáme, že Vám to nevadí a navíc se Vás chceme
zeptat, zda souhlasíte s tím, abychom vytvořili zvláštní sezonní fond na nákup vánočních
dárků pro děti, které nemají peníze navíc od Vás. Chceme, aby příspěvek na Vánoce
zůstal naprosto dobrovolnou aktivitou a nikdo se necítil povinen poslat alespoň něco.
Všichni už děláte mnoho dlouhodobým závazkem adopce. Chceme jen dát možnost
těm, kteří naopak mají zájem jen o jednorázový příspěvek. Pokud nebudete reagovat
7
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písemným vyjádřením, že si takto pořízený dárek pro své dítě nepřejete, budeme to brát jako
souhlas. Dětem sice vysvětlíme, odkud jejich
dárek pochází, ale je docela pravděpodobné,
že za něj budou děkovat v dopise Vám, jako
svým adoptivním rodičům.
Na základě dotazů, které od Vás dostáváme,
zařazujeme pár základních informací:
Před Vánoci rozdělujeme všem dětem
oblečení a boty ze společných zásob. Tento
způsob funguje dobře a děti si vyberou svoje
velikosti. Některé děti si ale i tak přejí jako dárek
k Vánocům extra kusy oblečení a boty a pokud
nám zásoby stačí, snažíme se vyhovět
Kozy jsme z vánočních dárků vyloučili.
K jejich zakoupení slouží fondy chovu koz a my
jsme tím pádem schopni obstarat kozu každé-

mu dítěti a máme přehled
- Jedna dávka jídla – 50 kg mouky, 25 kg fazolí, olej a sůl – můžeme pořídit při stávajících cenách za 1.700,- Kč a stačí dítěti na 2 měsíce hlavních prázdnin. Množství jídla
se dá samozřejmě upravit dle zaslané částky
- Souprava matrace + povlečení + deka stojí 1.000,- Kč a vydrží v dobrém stavu 2 roky
Momentálně sbíráme na věk 5–18 let:
- Boty a ponožky (polobotky, kopačky, tenisky, pantofle venkovní...)
- Bundy všech typů – fleece, mikiny, proti dešti
- Šaty pro holky na běžné nošení a sukně
- Batohy a školní tašky
- Povlečení a ručníky
- Propisky, voskovky, barevné pastelky, obyčejné tužky
- Obleky a košile od nejmenších velikostí do 20ti let.
Pokud budete tak hodní a něco z výše jmenovaných věcí darujete, můžeme se buď
domluvit mailem na osobním vyzvednutí, nebo prosíme doručit či poslat na adresu
Bwindi Orphans, Hlinky 116, 603 00 Brno do konce října 2012.
S veškerými dotazy ohledně vánočních dárků se kdykoli obraťte na naši mailovou
adresu info@bwindiorphans.org

▶ Chov koz (Kateřina Andrlová)

Vlastnictví byť i jen jedné kozy je pro naše děti velkým přínosem. Koza
je majetek, který může jednak díky kůzlatům přinášet peníze do rodinného rozpočtu a zároveň slouží jako forma spoření – pokud je třeba uhradit nenadálé výdaje, je vždy možné rychle prodat. Opatrovat
kozu navíc zvládnou i děti samotné a proto jsme se do toho před pár lety rádi pustili.
Podporuje to i naše zjištění, že přispět na nákup kozy je z nějakého důvodu oblíbe8
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né. Každoročně přibývá dětí, které kozu mají, a do
budoucna tento způsob zvyšování životní úrovně
budeme určitě podporovat. Jen musíme zavést
přehledný a fungující systém jejich nákupu a rozdělování dětem.
Někteří z Vás koupili kozu svým dětem jako vánoční
dárek, někteří poslali potřebnou částku na příslušný
fond, podle toho, do které skupiny dítě patří, ostatním dětem jsme kozy koupili z peněz vybraných
na příslušných fondech. Poté jsme řešili několik případů, kdy dětem koza umřela a nešlo jinak, než jim
koupit novou. Na základě toho jsme se rozhodli, že
nákup koz z vánočních dárků vyjmeme. Na kozy se
nám doposud dařilo vybírat na zvláštních fondech
a doufáme, že to tak bude i do budoucna. Taky nákup koz „ve větším“ je pro nás jednodušší. Pokud
si přejete svému dítěti přece jen na kozu přispět, pošlete prosím peníze na společný
fond chovu koz.
Také vlastnictví kozla exotické rasy se mění. Doreen Ainembabazi z Bwindi dostala
takového kozla od svých sponzorů. Máme s ní domluveno, že všechny děti z našeho
projektu k nim můžou přijít se svojí kozou za účelem výroby exotického kůzlátka a nemusí za to platit. Exotický kozel, kterého jsme měli v Soroti ve  vlastnictví všech díky
příspěvku firmy Designa onemocněl a museli jsme ho prodat. Těžko říct, co bylo na vině,
každopádně soudíme, že pokud je jakékoli zvíře soukromým vlastnictvím některého
z dětí, bude mít vždy lepší péči. Předpokládáme, že i v Soroti se najde zájemce o koupi
kozla z řad sponzorů a výroba exotických kůzlátek se rozběhne zase naplno.

▶ Pozemek (Kateřina Andrlová)

Pozemek, který jsme koupili minulý rok v únoru, jsme dokoupením dvou
přilehlých kousků zvětšili na současných 22 x 31 metrů a máme další
nabídku na kus pod námi. Zatím je cena hodně vysoká na to, abychom
koupi vážně zvažovali, ale stejné to
bylo i v předcházejících případech.
Náš původní plán na výstavbu vzdělávacího centra se mezitím ocitl mimo
hru. Chtěli jsme postavit v první řadě
knihovnu a zastřešit prostor, kde by
bylo možné v klidu číst vypůjčené knihy, pořádat přednášky, studovat nebo
během prázdnin doučovat děti. Druhá část našeho plánu byla počítačová
místnost pro výuku základů práce na
počítači. Pravda je, že plány realizujeme
9
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velmi pomalu, ale chceme být v první řadě opatrní. V květnu jsme dostali zprávu, že na
školním pozemku se už začala stavět budova, která má dvě části – knihovnu a IT místnost.
Tato stavba je financována nezávislou organizací z Velké Británie a přesto, že se nám to
jeví jako zvláštní náhoda, musíme být nakonec jen rádi, že děti budou mít brzy k dispozici
takového zařízení. Výhodou stavby u školy je, že budou mít elektrický proud, který by
nám k počítačům na našem pozemku chyběl. Taky se nám takto potvrdilo, že náš plán
byl dobrý a pro školu a komunitu lákavý.
Pro nás to teď znamená znovu zvážit a prozkoumat, co děti potřebují nejvíc. Z vybraných
peněz nám zbývá zhruba 80.000,- Kč. Podle našeho dosavadního výzkumu vidíme jako
smysluplné a ve vesnici potřebné postavit mateřskou školku, která by zároveň byla přípravkou do první třídy. Prozatím jsou všechny malé děti na pozemku školy pohromadě
se všemi třídami a podle toho, co při našich návštěvách vidíme, tak trochu ponechány
vlastnímu osudu. Při nějaké aktivitě je vidíme jen výjimečně. Přitom dobrá mateřská školka
dle našeho názoru nepotřebuje nákladné budovy ani drahé vybavení, jen je potřeba se
dětem věnovat. Stravování by bylo zajištěno v základní škole, ta je naštěstí velmi blízko.
Finální rozhodnutí bude ještě záviset na tom, jak se domluvíme s vedením školy a zda
ostatní organizace budou vůbec tuto myšlenku podporovat.

▶ Korálky do dálky (Lukáš Oborský)

Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky,
taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc,
tím je to jejich štěstí větší.
Jan Werich
Projekt Korálky do dálky běží od září 2011 pod vedením naší organizace Bwindi Orphans
ve spolupráci s Agenturou Dobrý den, která mimo jiné vydává Českou knihu rekordů
a pořádá pravidelný Festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Právě na tomto festivalu
vznikla v našich hlavách prvotní myšlenka – vytvořit zajímavý český rekord, do kterého
by se zapojilo mnoho lidí z celé republiky a který by měl
spojitost s Afrikou a s činností Bwindi Orphans. Prostřednictvím tohoto rekordu pak můžeme propagovat naši
činnost, přitáhnout lidi k problematice, které se naše
organizace věnuje a rovněž získat finanční prostředky
na realizaci pomoci v Africe.
Po krátkém přemýšlení jsme se rozhodli vytvořit rekord
v tvorbě co nejdelšího řetězce z ručně vyrobených papírových korálků ze starých časopisů – stejnou technikou, jak tyto korálky vyrábí lidé v Africe a které Bwindi
Orphans pomáhá prodávat v České republice. Výroba
korálků je manuálně jednoduchá a tak se mohou zapojit
i děti, senioři nebo tělesně postižení. Zároveň je tato
výroba bez náročnějších požadavků na materiál a zázemí, korálky lze přímo „motat“ na různých probíhajících
akcích, doma, ve školách či kdekoliv jinde.
10
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Projekt „Korálky do dálky“ je určen všem - dětem, dospělým, školám, organizacím i firmám.
K účasti stačí jen chuť, trochu manuální zručnosti a krapet volného času. Podle návodu
na webových stránkách www.koralkydodalky.cz během chvilky vytvoříte několik exotických korálků, které následně navlečete a předáte organizátorům - osobně v průběhu
akcí Bwindi Orphans nebo poštou na naši adresu. Postupně společně vytvoříme jeden
velmi dlouhý řetěz vyrobený námi všemi, kdo se do projektu zapojí.
Skládání korálků do dlouhého řetězce je rovněž hezkou paralelou toho, jak mnoho lidí v ČR
pomáhá prostřednictvím naší společnosti Bwindi Orphans těm nejpotřebnějším dětem
v daleké africké Ugandě. Kromě adopce dětí na dálku a podpory jejich rodin společně
shromažďujeme po malých částkách finanční prostředky, které se využívají na výstavbu
vzdělávacího centra pro děti. Účelem centra je naučit ty nejchudší děti dovednostem,
které jim dají šanci na lepší a kvalitnější život.
Výstavbu vzdělávacího centra můžete podpořit i vy přispěním libovolné částky na sbírkový účet vzdělávacího centra 228121757 / 0300 anebo prostřednictvím dárcovské SMS
v hodnotě 30 Kč, kterou odešlete ve tvaru DMS KORALKY na číslo 87777. Dárcovských
SMS můžete odeslat i několik najednou. Anebo odesláním zprávy ve tvaru DMS ROK
KORALKY se bude dárcovská SMS posílat z vašeho čísla automaticky každý měsíc po
dobu jednoho roku.
Celý rekord bude slavnostně zakončen a vyhodnocen na Festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově v červnu 2013. Již dnes celková délka řetězce měří více jak 1200 metrů a další korálky přicházejí téměř každý den. Do společné tvorby rekordu se mimo velkého množství
jednotlivců zapojilo téměř 50 základních a mateřských škol z celé republiky, jejichž přehled
si rovněž můžete prohlédnout na našich vebových stránkách www.koralkydodalky.cz.
Sami jsme tak zvědavi, jaká bude příští rok celková délka. Jisté je, že počítat budeme na
kilometry.

▶ Bwindi Orphans na Severní Moravě (Liba Dostálová)

Když jsem se před lety rozhodla spolupracovat s Bwindi Orphans, přemýšlela jsem, co podniknout, abych byla užitečným členem týmu, a alespoň trošku přispěla k uskutečňování krásného cíle. Vzhledem k tomu,
že bydlím na Olomoucku, začala jsem podnikat akce v tomto regionu.
V uplynulých letech se podařilo zorganizovat několik besed pro zájmové skupiny lidí
(nejčastěji jde o kluby seniorů), přednášky ve školách, či prodejní akce na nejrůznějších
akcích v městech a obcích ať už na Olomoucku, či Ostravsku. Většinou se setkávám s pochopením, ochotou pomoci a zájmem o osudy sirotků, či chudých rodin v Ugandě. Na
každé z akcí se snažím prodávat výrobky z Bwindi a Soroti a doposud se nestalo, že by
většina účastníků akce neodešla alespoň s jedním výrobkem. S některými obcemi a městy
jsme už navázali pravidelnou spolupráci a každý rok jsme zváni na nejrůznější slavnosti,
festivaly, hody, abychom prezentovali činnost našeho sdružení, což našim záměrům
a cílům, které máme v Ugandě, opravdu hodně pomáhá. Díky pomoci přátel, či kolegů
se o našem sdružení dozvídá stále více lidí a čas od času projeví zájem o spolupráci, či
besedu nová skupina lidí, či obec. Pokud byste i Vy, milí přátelé Bwindi, věděli o někom,
kdo by chtěl pomoci uspořádáním besedy, měl zájem o naši účast na jakékoliv akci města
11
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či obce na Severní Moravě, kde by byla možnost prezentovat činnost sdružení a s tím
současně prodávat výrobky, které odkupujeme od sirotků, či extrémně chudých rodin,
ráda v rámci Severní Moravy přijedu kdykoliv kamkoliv … (kromě prosince, kdy bych měla
být opět u dětí v Ugandě シ). (libuse.dostalova@ol.mpsv.cz; tel: 602 542 921)

▶ Cestovatelské středy v Národním muzeu (Alena Samková)

Po loňské zkušenosti s občasnou účastí našeho stánku s košíky a korálky
na cestovatelských přednáškách v Národním muzeu v Praze jsme letos
přijali nabídku na pravidelný prodej. Každou středu od ledna až do konce
června jsme před začátkem přednášky rozložili naše košíky, korálky, gorily,
čokolády, pexesa a trička v předsálí přednáškového sálu v nové budově Národního muzea
na Václavském náměstí. Vždy před přestávkou nám moderátor večera Rudolf Švaříček dal
možnost několika větami představit naši činnost v Ugandě. Musím přiznat, že bylo velmi
náročné se neopakovat, protože část návštěvníků byla stále stejná. Ale i díky tomu, že
jsme skutečně byli na místě každou středu, se nám podařilo vytvořit stálý okruh zákazníků, kteří si k nám chodili pro dárky pro sebe, či své kamarády, pro čokoládu, případně
pro informace o projektu Bwindi Orphans. Ukazuje se, že stálé místo na prodej, byť jen
na tři hodiny týdně, je dobré. Lidé si nás najdou. Občas se stalo, že někdo přišel jen za
námi – koupit si korálky či košíčky, aniž by potom šel na přednášku.
Přednášky samotné jsou zajímavé a zajímavá je i struktura návštěvníků, která se od sebe
velmi liší. Pro nás je určitě hodně přínosné, že můžeme propagovat Bwindi právě u co
nejrůznorodější skupiny návštěvníků.

▶ Stolní kalendář

Na základě Vašich ohlasů vydáváme pro rok 2013 znovu stolní kalendář. Bude k dostání na všech akcích Bwindi Orphans
a v naší brněnské kanceláři. Pro adoptivní rodiče je možné objednat zaslání poštou na info@bwindiorphans.org a následně zaplatit na účet. Nově je možné si zakoupit kalendáře také
v Olomouci u Líby Dostálové libuse.dostalova@ol.mpsv.cz
a v Praze u Aleny Samkové samkovamc@seznam.cz

▶ Setkání na hradě Lipnice

Zveme Vás na setkání adoptivních rodičů, přátel a týmu Bwindi v sobotu 22. září na hradě
Lipnice. Během dne prodej ugadských výrobků, výroba papírových korálků a ugandské
občerstvení od 16h (po uzavření pro veřejnost) promítání, novinky a debata na různá
ugandská a africká témata hudba, špekáčky a pivo. Program budeme upřesňovat na
našich stránkách. Dejte nám vědět na info@bwindiorphans.org a zašleme nabídku ubytování. Těšíme se na seznámení s novými adoptivními rodiči a utužení našeho malého
ugandského společenství.
Bwindi Orphans, o.s.
Hlinky 116, 603 00 Brno
e-mail: info@BwindiOrphans.org
www.BwindiOrphans.org
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