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Vážení adoptivní rodiče, vážení příznivci a přátelé Centra Narovinu,
zdravíme vás v novém roce a těšíme se na společnou cestu i letos.
Co nás v tomto roce čeká? V květnu oslavíme 20 let programu
Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku, a proto pro vás v sobotu 21. května
připravujeme rodinný festival,
který bude plný hudby, divadla
a workshopů… Rádi bychom se
s vámi a vašimi dětmi potkávali
nejen na benefičních akcích, ale
také na programech ve školách…
Pokud byste o ně měli zájem, neváhejte nás kontaktovat. Moc rádi
přijedeme a společně podpoříme
děti Ostrova Naděje.

A co najdete v tomto bulletinu?
Například malé ohlédnutí a shrnutí několika projektů, které loni
proběhly. Představíme vám nové
posily v naší nairobské kanceláři.
A samozřejmě nechybí příspěvky od vás – adoptivních rodičů
a podporovatelů.
Moc vám za vaši přízeň děkujeme
a přejeme šťastný nový rok.
Za Centrum Narovinu
Simona Heřtusová
simona.hertusova@adopceafrika.cz

Hledáme nové
dobrovolníky
Je vám blízká Afrika a rozvojové projekty
podporující vzdělání a zdravotní péči?

Máte 2 volné hodinky týdně? A můžete je věnovat dobrovolnické práci z domova či občasné výpomoci na
akcích? Tak právě vás hledáme. :) Pokud máte zájem,
napište nám na info@centrumnarovinu.cz a my vám
pošleme všechny potřebné informace…
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Centrum Narovinu
najdete na nové
pražské adrese
Jsme přestěhováni a nově nás najdete na adrese:
Oldřichova 21, 128 00 Praha 2.
Pohybujeme se stále částečně mezi kanceláří a home
office, než se za námi vypravíte, prosíme, raději se
předem domluvte na telefonu 777 831 836 nebo
e-mailu info@centrumnarovinu.cz, děkujeme.
Těšíme se na další milá setkání na nové adrese.
Centrum Narovinu

www

.adopce

afrik a.cz

Oldřichova 21, 128 00

Pr aha 2 - Nusle
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Kdo tvoří tým Centra Narovinu?

Představujeme nové posily v nairobské kanceláři
Jmenuji se Esther Wangari. Jsem
vdaná a mám dva syny. V současné době pracuji v Centru Narovinu
v nairobské kanceláři. Spolupracuji
s koordinátory adoptovaných dětí
a mám i další povinnosti v kanceláři. Mezi mé koníčky patří cestování,
vaření a sociální práce.
Baví mě setkávat se a pracovat
s mladými lidmi, protože většina mladých lidí nemá jasný směr,
kudy v životě jít. Věřím, že pokud
dostanou včas dostatečnou péči a vedení, jsou schopni se stát
produktivními členy společnosti. Jsem ráda, že se Centrum Narovinu soustředí na to, aby děti tuto podporu dostávaly, a dává
jim největší možnou zbraň, a to je vzdělání, aby mohly měnit

své životy. Věřím tomu, že vzdělání je páteří úspěchu jak pro
každého jednotlivce, tak i pro rozvoj jakékoliv země.

Jmenuji se Pamela Atieno Oloo
a jsem účetní nairobské kanceláře.
Mezi mé úkoly patří platit školné
studentům základních, středních,
vyšších odborných škol a univerzit. Vedle dalších administrativních
povinností v nairobské kanceláři se
věnuji také mimořádným platbám
(extra platbám) a zdravotním platbám.Mám také na starosti kontaktování studentů prostřednictvím
jejich koordinátorů nebo je kontaktuji přímo v případě, kdy je
třeba objasnit otázky týkající se plateb školného a další záležitosti.
Pocházím ze čtyř sourozenců, já
jsem nejstarší. Mezi mé vlastnosti patří zodpovědnost, loajálnost
a spolehlivost. Ráda zažívám
různá dobrodružství, baví mě
čtení motivačních knih a beletrie
a také indoorové aktivity.
Jsem absolventkou kurzu Daňová a účetní administrativa a mojí
vášní je práce s čísly. Mou hlavní
motivací při práci v Centru Narovinu je získat uspokojení při
službě druhým (studentům).
A opravdu mě velmi naplňuje,
když vidím, jak mladí chlapci
a dívky prostřednictvím projektu
Pražská kancelář: zleva Dana Feminová, Hana Jodasová, Simona Heřtusová, Petra Augustová Adopce na dálku realizují své sny.
Centrum Narovinu je organizace,
(externí účetní), Zdeněk Mocek, Monika Hubičková
která skutečně slouží společnosti
zde vKeni. Díky neustálé podpoře různých dárců a díky tomu, že
je to organizace, která funguje již
více než 20 let, je její dopad na
keňskou společnost a ekonomiku velký.
Jsem velmi vděčná, že mohu být
součástí tohoto úžasného týmu,
a v blízké budoucnosti se těším
na ještě větší úspěchy. Chtěla
bych poděkovat jednotlivcům,
kteří věnují svůj čas a prostředky do tohoto úžasného projektu,
který i nadále pomáhá méně privilegovaným dětem, které v naší
zemi touží po vzdělání. Děkuji
vám všem.
Nairobská kancelář: zleva Esther Wangari, Linda Flora Odongo, Ken Okongo, Pamela Atieno Oloo
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Zdravotní pojištění dětí v programu Adopce na dálku
V období od srpna 2021 do května 2022 je v programu
zdravotního pojištění celkem 784 dětí, které se postupně
zúčastňují vstupní lékařské prohlídky, díky níž jsou často odhaleny běžné nemoci. Od června do prosince 2021 bylo ošetřeno celkem 318 zdravotních problémů. Mezi nejčastěji diagnostikované onemocnění, resp. problémy, se kterými se děti
potýkají, patří infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, malárie a břišní tyfus. Zdravotní pojištění umožňuje
dětem a jejich rodinám vyhledat lékařskou péči a být ošetřeni
bez prodlení. Rodiny také nemusí řešit nedostatek financí na
lékařskou péči. Zdravotní pojištění pro děti z programu Adop-

ce na dálku je opravdu ten nejlepší dárek,
který můžete svému dítěti dát. Proto děkujeme za vaši podporu a péči.
Další rok 2022/2023 zdravotního pojištění bude možné zaplatit do konce
května, a to zasláním částky 1 500 Kč (60
EUR). Jako variabilní symbol uveďte číslo
6 + číslo „vašeho“ dítka (tj. např. 641023).
Monika Hubičková

Klub přátel adopce
Z účtu Klubu přátel adopce, kam lidé mohou přispívat pravidelnou i nepravidelnou částkou a kam jdou i přeplatky, které
nám věnovali „adoptivní rodiče“ z ukončených adopcí, jsme
v prvním školním období 2022 podpořili celkem 28 dětí, které přišly o podporu svého dosavadního „adoptivního rodiče“
anebo na svého „prvního adoptivního rodiče“ teprve čekají.
Celkem se jedná o částku 89.600 Kč a 1.300 EUR.
Líbí se vám myšlenka podpory vzdělání dětí v Keni? Zapojte se do Klubu přátel adopce… Můžete poslat jednorázovou
částku, anebo posílat pravidelné či nepravidelné částky během
celého roku. Číslo sbírkového účtu je 107-6829480277/0100,
Praha 5. Variabilní symbol Klubu přátel je 800.
Za věnované částky na Klub přátel adopce velmi děkujeme.
Hana Jodasová
Představujeme děti, které můžete podpořit ve vzdělání:
Felix Obongo (ID 40563) má dvojče,
sestru Asenath, která je také v adopci, a ještě jednoho dalšího sourozence.
Všech pět členů domácnosti bydlí v jedné pronajaté místnosti, za kterou platí
nájem 2.000 Ksh. Felix miluje fotbal. Letos studuje 3. ročník střední školy Island
of Hope. Vzhledem k tomu, že náklady
na studium jsou na střední škole vyšší,
byla by vhodná zvýšená platba 16.800
Kč/ 660 EUR za školní rok.
Pokud byste chtěli podpořit Felixe, kontaktujte prosím koordinátorku Lucii na lucie.valtova@adopceafrika.cz

Hazzary John Wandera (ID 41262)
se narodil v roce 2002 a má 3 sourozence. Rodina si pronajímá jednu
místnost ve slumu, kde žijí. Tatínek
opravuje boty a jeho příjem je velmi
nepravidelný. Často nejsou peníze ani
na základní potřeby rodiny, natož na
školné. Hazzary je dobrý student, ze
závěrečných středoškolských zkoušek
KCSE z roku 2021 má hlavní známku
B-, dostal přijímací dopis na univerzitu EMBU na bakalářské studium ekonomie a financí. Jeho podpora stojí
16.800 Kč/ 660 EUR na školní rok.
Pokud byste chtěli podpořit Hazzaryho, kontaktujte prosím
koordinátorku Pavlu na pavla.brixi@adopceafrika.cz
Lucy Anyango Okongo (ID 51685) se
narodila v roce 2000 a pochází z polygamní rodiny. Její maminka je tatínkovou druhou ženou, v jejich domě jsou
2 děti – Lucy a její mladší sestra. V druhém domě žije ještě 9 děti. Maminka
prodává ryby a tatínek je koordinátorem projektů. Rodiče podporují i další
dětí, které jsou úplní sirotci. Lucy chodí do 3. ročníku na střední škole Island
of Hope. Vzhledem k tomu, že náklady
na studium jsou na střední škole vyšší,
je vhodná podpora ve výši 16.800 Kč/
660 EUR na školní rok.
Pokud byste chtěli podpořit Lucy, kontaktujte prosím koordinátorku Lucii na lucie.valtova@adopceafrika.cz

Rozhovor se studentkou: Měsíc dobrovolně v Keni
Gabriela Morongová z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pomáhala v Keni! Výpomoc poskytovala tamnímu sirotčinci
a zároveň učila ve škole. Vyjela přes univerzitní program OU
Aid, který nabízí studentům Ostravské univerzity výjezdy do
rozvojových zemí, kde vykonávají dobrovolnické aktivity.

Děti však žijí v hrozných hygienických podmínkách. V pokojích
bývá smrad. Děti měly svrab, když jsem přijela. Je potřeba děti
učit, jak o sebe pečovat a starat se, což se místní vychovatelky
snaží dělat. Přijela jsem však do jiné kultury a člověk s tím musí
počítat, že se zde s něčím takovým bude setkávat a že zde nejsou takové vymoženosti jako u nás.
Učila jsi také ve škole. Jací jsou žáci a učitelé v tamní škole?
Co přesně jsi vyučovala? Jak vypadala Vaše lekce/hodina?
Vychovatelky a obecně všichni byli moc hodní a vždy pomáhali s aktivitami. Samotné učení byla má iniciativa, nikdo mě do
toho nenutil. Děti jsou tam hodně odlišné. Ze začátku s nimi
bylo těžké navázat nějaký kontakt. Postupem času se to začalo
zlepšovat. Lekce jsem vedla dost spontánně a neměla je připravené. Tady v Africe se moc neplánuje. Lekce trvala pouze
30 minut, takže se toho moc nedalo stihnout. Učila jsem enviromentální výchovu, hygienu a angličtinu. Tím, že jsem neučila
pravidelně, ale vždy ve volném čase, snažila jsem se lekce pojat hravě, formou básničky nebo dramatické aktivity. Pomohla
mi učebnice, kterou mají. Protože nemají dostatek kusů, jednu
učebnici využívá společně pět žáků. Děti byly fascinovány, že
je učí bílý člověk.

Mohla byste nám prozradit, co Vás lákalo jet právě do
Keni? Neměla jste strach vyjet do tak nebezpečné země?
Výzev bylo v nabídce hodně, mohla jsem si vybrat Gruzii, Filipíny… a byla tam i Keňa. Vždycky jsem si přála navštívit Keňu.
Od malička mě láká Afrika, kterou mám celkově ráda. Už jsem
stihla procestovat severní Afriku, takže jsem chtěla poznat i tu
jižní. Navíc zde byla možnost pracovat s dětmi. Jelikož studuji
občanku a tělocvik, chtěla jsem jít do výzvy, která bude sedět
k mému oboru, proto jsem si zvolila právě Keňu. Když jsem se
přihlašovala, strach jsem neměla, ale den před odletem mě
trochu přepadl. Byl to však takový přirozený strach z něčeho
nového. Ve skutečnosti jsem neměla velký strach.

Doporučila byste výjezd i svým spolužákům? Proč?
Výjezd bych určitě všem doporučila. Připadal mně lepší než
Erasmus+, na který se jede člověk hlavně vzdělávat a užívat.
Nesplní to však takový účel, takto můžeme někomu pomoct
a zároveň se něco naučit. Člověk zemi nezažije jen z hezké
stránky, ale i z té druhé, což je přínosné do života. Máte možnost být tam sami s místními, což je k nezaplacení. Dojem by
byl úplně jiný, kdybych bydlela na hotelu nebo trávila čas ve
škole. Člověk má pak dobrý pocit z toho, že něco udělal i pro
ostatní.

Jak to tam vypadá?
Bydlela jsem asi 20 metrů od školy, takže přímo v areálu. Je
tam krásná příroda, zeleň, teplo a všude se pohybují zvířata.

Na konci roku 2021 jsme slavili 18. narozeniny Ostrova Naděje a věnovali mu symbolicky 18 akcí, které podpořily vzdělání
a zdravotní péči. Jaké akce to byly a jak to celé dopadlo?
NOVÉ KOLEKCE Férového obchůdku: NÁRAMKY, TRIČKA
AFRIKA a MAMA AFRIKA, MASTEK Náramky vyrobili dobrovolníci Centra Narovinu v říjnu 2021, vznikla tak kolekce 72 náramků zdobených keňskými dřevěnými či kostěnými korálky.
Mastkové výrobky jsou ručně zhotoveny kameníky kmene Kisi,
podporujeme tak místní keňské výrobce a výdělek vracíme
zpět dětem z komunitního centra na Rusinga Island. Kompletní nabídku zboží najdete v e-shopu.

dětem školní uniformy. Městská knihovna v Praze a Knižní klub
zase přispívají do školních knihoven knihami v angličtině.
PROCENTA Z PRODEJE Firma Monys design darovala Ostrovu Naděje 30 % z prodeje. Firma Kawak zorganizovala Giving
week, ve kterém věnovali 3x více z prodeje na projekt.
DOBROvolně pro Keňu Jak věnovat vzdělání a zdraví na dálku
nebo se stát dobrovolníkem? To jste se mohli dozvědět z prezentace zkušeností účastníků programu Ostravské univerzity
OU Aid v kavárně Pant. Stále pro projekt hledáme nové dobrovolníky, připojíte se také?
FINANČNÍ PODPORA Například za příspěvek ve výši 100 Kč
koupíme jednu moskytiéru, 200 Kč zajistí jednomu dítěti potřebnou léčbu běžných nemocí, 300 Kč je na školní potřeby na
celý rok, 400 Kč pokryje jednomu dítěti specializované vyšetření, 500 Kč je určeno na učebnice a kvalitnější výuku, 1.000 Kč
stojí matrace, za 2.000 Kč pořídíme nábytek do třídy pro jedno
dítě.

Férový obchůdek na FESTIVALECH, KULTURNÍCH AKCÍCH
a v PARTNERSKÝCH ŠKOLÁCH Děkujeme za podporu festivalu KOLEM SVĚTA a OBZORY, kde byl součástí DOBROČINNÝ
BAZAR. Děkujeme za pozvání na KONCERT kapely NABOSO.
A také za podporu divadlu VIOLA v rámci představení Báry Munzarové a Jaromíra Meduny. Děkujeme za obrovskou podporu
Základní škole Stolany, Kladruby, Řečany nad Labem, gymnáziu Kojetín a Třeboň a DDM Ostrov Slaný, kde se také prodávaly
výrobky Férového obchůdku.

PARTNEŘI Ostrova Naděje Děkujeme za podporu všem
partnerům, kteří přispívají k rozvoji Ostrova naděje, například
finančně podporují učitele, metodické semináře, provoz IT
učebny atd. Jedním z nich je i firma DHL, díky které posíláme
každý rok zdarma dopisy, fotky a vysvědčení adoptivním rodičům a do Keni sbírky.
18 let OSTROVA NADĚJE jsme zakončili ONLINE SPOJENÍM
s Ostrovem Naděje, abychom zprostředkovali jeho atmosféru
a také setkání adoptivních rodičů a jejich dětí, které podporují
ve vzdělání.

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT KAPELY DIVADLA SEMAFOR Jedním z našich adoptivních rodičů bylo dlouhá léta také
divadlo Semafor, které loni dovedlo svou podporovanou dívku
až do dospělosti a k úspěšnému ukončení střední školy. Tento
koncert byl proto symbolicky věnován vzdělávání dětí.

Ve kterém městě jste byla? Jaká byla Vaše cesta do Afriky?
Byla jsem na Rusinga Island, Ostrově Naděje, na malém ostrově, který se nachází čtyři hodiny od většího města Kisumu. Jinak jsem byla úplně na vesnici. Cesta byla dlouhá. Letěla jsem
z Prahy do Dauhá (hlavní město Kataru) a z Dauhá do Nairobi
(hlavní město Keni). Z Nairobi jsem letěla ještě hodinu do Kisumu a pak čtyři hodiny autem na místo, kde jsem pracovala.
Víme, že jste pomáhala v sirotčinci. Jaké to tam bylo? Co
konkrétního jste dělala v sirotčinci? Jak jste poskytovala
výpomoc?
Výpomoc spočívala v tom, že jsem s dětmi trávila jejich volný
čas. Jak jsem zjistila, tak děti ve svém volném čase v podstatě
nic nedělají. Většinou hrabou klacíkem do země nebo válí pneumatiku po zemi. Možná v tom spočívá ten důvod posílat sem
dobrovolníky, kteří děti nějakým způsobem zabaví. Pomáhala
jsem také v kuchyni připravovat a servírovat jídlo a pití.

OSTROV NADĚJE oslavil krásné 18. narozeniny

PARTNERSKÉ ŠKOLY a podpora ADOPCE NA DÁLKU Mezi
adoptivními rodiči jsou také školy, které podporují vzdělání
dětí v Keni. Příspěvek jedné z nich najdete na poslední straně
bulletinu.

Chtěla byste se na závěr něčím pochlubit? Co se podařilo?
Děti tady rády tančí a já znám hodně tanečních sestav, proto
jsme skoro celý měsíc protančili a mně se to hrozně zalíbilo.
Mám z toho radost, že jsem tu mohla něco zanechat.
Děkuji za rozhovor i poskytnuté fotografie. Přeji, ať se
Vám daří.
Petra Kravalová, online magazín Ostravské univerzity
(Redakčně zkráceno, celý rozhovor si můžete přečíst v online
magazínu Ostravské univerzity)

GIVING TUESDAY– Světový den štědrosti a dobrých skutků
Během listopadu jsme se připojili k této iniciativě s výzvou
„Kup si hrocha z mastku pro štěstí za 80 Kč a podpoř 1 den
ve škole 1 dítěte“. Celkem se prodalo 230 hrochů. Děkujeme
za podporu zapojeným kavárnám – Pant, Café Práh, Posezení
u Andělky, KC Besedě Klánovice, Činoherní kavárně, Art-n-coffee a kavárně Kaaba.
MATERIÁLNÍ SBÍRKY Projekt podporují sbírky školních, sportovních a výukových pomůcek, do kterých jsou zapojené školy, instituce, firmy i jednotlivci. Pravidelně podporuje Ostrov
Naděje například škola Dino schools of Prague, která posílá

Ostrov Naděje je výjimečný svým širokým záběrem – řeší zdravotnictví, sexuální výchovu, osvětu a prevenci, zemědělství,
řemeslná družstva, udržitelné technologie, vzdělání s inovativními přístupy od mateřské školky až po střední školu, sociální
péči, stravování, postavení žen ve společnosti…
Děkujeme moc všem, kteří nás podpořili a do akcí se zapojili.
Celkem jsme komunitní centrum podpořili nádhernou částkou
199.079 Kč, která putuje na vzdělání a zdravotní péči dětí.
Simona Heřtusová
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Extra podpora
adoptivních rodičů
dětem v Keni
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Férový obchůdek Centra Narovinu
Proč? Férový obchůdek funguje již od roku 2015 jako podpora našich projektů v Keni tak, aby naše aktivity nebyly závislé
pouze na dárcích – adoptivních rodičích. Celý výdělek z prodeje odesíláme na projekt Ostrov Naděje na Rusinga Island.
Díky obchůdku podporujeme rovněž africké drobné podnikatele, kteří zboží vyrábí, a mají tak zajištěn odbyt a tím pádem
i živobytí.

I v roce 2021 pokračovala podpora dětí pomocí extra plateb, které jim poslali jejich adoptivní rodiče. V tomto roce
bylo posláno 256 extra plateb v celkové hodnotě 629.383 Kč
a 5.244 Eur, převedeno na keňské šilinky, jednalo se dohromady o částku 3.179.677 Ksh. Peníze byly použity především
na pomoc v nouzi, tj. na věci denní spotřeby a jídlo. Peníze
byly zaslány také na nákup šesti kol, patnácti elektronických
zařízení, vesměs laptopů a mobilních telefonů, dále na doplatky školného, platby za zdravotní ošetření. Peníze byly určeny
také do začátku samostatného života studentů, kteří dokončili studium. Všem našim rodičům, kteří takto podpořili svoje
adoptované děti, moc děkujeme.

Co prodáváme? Evergreenem našeho obchůdku je mastkové
zboží – zejména zvířátka. Nejvíce jsme prodali hrošíků – 545 ks,
a to i díky akci „Kup si hrocha – podpoř vzdělání dítěte v Keni“.
Děkujeme kavárnám, které se do akce zapojily – kavárna Pant,

Adoptívna dcéra im napísala, že sa im rúca dom
Nový stál 800 eur
Pomerne rýchlo sme dostali spätnú väzbu,
že strecha je naozaj v zlom stave, ale nepomôže jej výmena, pretože postupne
zatiekli aj steny domu a jediná možnosť je
postaviť dom nanovo. Netušili sme, čo to
v Keni znamená, ani o akom objeme financií sa bavíme, ale chceli sme Jesce s jej
rodinou pomôcť a poprosili sme o orientačnú cenovú kalkuláciu, ak by sa dom
staval komplet. Vrátila sa nám orientačná
cena 1300 EUR. Ani na sekundu sme neváhali a keď sme záujem potvrdili, milo nás
prekvapila finálna suma 800 EUR, ktorú
bolo treba zaplatiť (pomohli výhodné kurzy mien šiling vs EUR vs CZK).

Zhruba pred rokom nám Jesca v liste spomenula, že im zateká
strecha rodinného domu a či by sme im nevedeli pomôcť. Okamžite som kontaktoval koordinátora Centra Narovinu v Keni, či
by mohol prezistiť stav strechy a možnosti jej opravy.

Kde prodáváme? Všude, kde je to možné. Rádi jezdíme na
různé trhy, festivaly, jarmarky. Na takových akcích jsme utržili
zhruba 46% z celkového výdělku. Děkujeme festivalům Obzory, Kolem světa, divadlu Semafor a Viola, společnosti O2, ZOO
Brno, Safari Park Dvůr Králové a dalším. Výrazně nám pomáhají
také spřízněné partnerské školy, děkujeme základní škole Stolany, Kladruby, Řečany nad Labem, gymnáziu Kojetín a Třeboň
a DDM Ostrov Slaný. Zhruba 30% jsme prodali přes e-shop.
Kolegyně Simča vyřídila vloni asi 120 objednávek a těší se na
další!
Kdy prodáváme? Nejvíce zboží se tradičně prodává před Vánoci, vloni jsme přibližně 53% utržili během listopadu a prosince. Je ale samozřejmě možné nakupovat celoročně a pokud
zrovna nejsou v plánu žádné akce, můžete kdykoliv využít
e-shop nebo se za námi zajít podívat a nakoupit v nových kancelářích v Oldřichově ulici č. 21 v Nuslích.

Zdeněk Mocek

Cez Centrum Narovinu máme s manželkou adoptovanú dcérku Jescu už niekoľko rokov. Sme s ňou v kontakte hlavne cez
listy. Jesca nás niekoľkokrát ročne informuje o tom, ako sa jej
darí v škole, ako sa má jej rodina a ako trávi voľný čas.
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Stavba domu začala vo Februári 2021
a koncom roka 2021 sme obdržali fotografie s vyúčtovaním prác a materiálu. Sme
nesmierne radi, že tak malá suma, akou
800 EUR reálne je, mohla jednej 7-člennej
rodine v Keni zlepšiť život. Veríme, že im
bude dom slúžiť dlhé roky a že to prispeje
nie len k dobrému menu Centra Narovinu ale aj lepším životným podmienkam viacerých ľudí v ich komunite.
Juraj Sasko
Další zajímavé sdílení adoptivního rodiče si můžete přečíst
i v tomto článku https://www.forbes.sk/adoptivna-dcera-im-napisala-ze-sa-im-ruca-dom-novy-stal-800-eur/

Jak to funguje? Zboží pro nás většinou nakoupí v Nairobi zaměstnanci naší kanceláře, a to podle pokynů z Prahy. Poté ho
odešlou do České republiky. Děkujeme společnosti DHL, která nám umožňuje poslat určité množství kilogramů každý rok
zdarma. Děkujeme i dobrovolníkům, kteří občas drobné zboží
sami přivezou při návratu z Keni domů.
Co dál? V kanceláři vše převezmeme, spočítáme, naceníme,
naskladníme, nafotíme a následně nabízíme na prodej.

Café Práh, Posezení u Andělky, KC Beseda Klánovice, Činoherní kavárna, Art-n-coffee, kavárna Kaaba. Máme radost, že vám
stále chutná i keňská káva a čaj, vloni jsme prodali cca 88 kg
kávy a 35 kg čaje. Dobře se prodávalo i ostatní zboží – dřevěné
misky, šperky, dárkové balíčky a koncem roku i nová trička! Už
ho máte v šatníku? 😊
Za kolik? I v nelehké pandemické situaci roku 2021 se nám podařilo navýšit tržby na 320 tis. Kč (oproti loňským 238 tis. Kč).
Věříme, že vám a vašim blízkým všechny u nás nakoupené dárečky udělaly radost, dětem na Rusinga určitě!
Petra Augustová
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Projekt Jambo Afrika s Centrem Narovinu
sledním zářijovém týdnu stále visela v prostorách školy keňská
vlajka a ráno školou zněly africké rytmy. Naši žáci dokončili výrobu učebních pomůcek, které byly předány Centru Narovinu.
Největší radost máme všichni z adopce africké holčičky Evaline, kterou se nám díky dobrovolným příspěvkům rodičů podařilo adoptovat. Co říci závěrem? Projekt byl krásný, spolupráce s Centrem Narovinu perfektní a zpětná vazba žáků, učitelů
i rodičů velmi pozitivní. Moc děkujeme všem z Centra Narovinu a koordinátorům v Keni, má to smysl!
Gabriela Šmerdová, Victoria School

V prvním pololetí žila naše škola projektem „Jambo Afrika“,
který jsme připravovali ve spolupráci s organizací Centrum
Narovinu. V přípravné fázi se děti učily písničku Jambo Kenya,
vyráběly učební pomůcky a návrhy plakátů na Africké setkání
žáků, učitelů a rodičů. Na začátku září jsme ve škole pověsili
keňskou vlajku a výstavu fotek z Keni, ze které jsme se těšili
celé září. V týdnu od 20. 9. do 24. 9. jsme Afrikou žili velmi intenzivně, v jednotlivých třídách probíhaly africké workshopy pod
vedením Centra Narovinu, ve všech předmětech byla zahrnuta
africká tematika. A zlatým hřebem týdne bylo páteční online
propojení jednotlivých tříd druhého stupně s africkými dětmi
na Rusinga Island.
Online propojení bylo zahrnuto i do programu závěrečného
Afrického setkání. Na tomto setkání naše děti zazpívaly svým
africkým kamarádům písničku a povídaly si s nimi na různá témata. Otázky nebraly konce. Nikomu se nechtělo domů. V po-
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