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DÁRKY, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ RADOST DVAKRÁT
TO JSOU DÁRKY CENTRA NAROVINU

Vážení adoptivní rodiče, vážení
příznivci a přátelé Centra Narovinu,
držíte v ruce podzimní bulletin, ve kterém se dozvíte,
jak pokračuje výstavba naší střední školy v Keni, kam
do lavic usednou první studenti již v únoru 2016. Pokud se vám naše projekty líbí a chtěli byste nám, v rámci svých možností, pomoci s jejich realizací, srdečně
zveme na další kurz pro dobrovolníky. A jelikož se blíží
Vánoce, nabízíme dárkové balíčky, které obsahují kvalitní keňskou kávu, čaj a také mastkové zvířátko z naší
dílny Ostrova Naděje. Doufáme, že vám udělají radost.

Chcete darovat svým
zaměstnancům, firemním
partnerům či blízkým
dárky, které jim udělají
radost a zároveň podpoří
projekty v Keni?
Darujte dárkové balíčky
nebo certifikáty Centra
Narovinu.

Přejeme Vám krásné podzimní dny,
Za Centrum Narovinu Simona Heřtusová
simona.hertusova@adopceafrika.cz

Více na 2. a 3. straně.

Seminář Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci
Hledáme nové lidi pro
náš tým dobrovolníků,
především koordinátory
projektu „Adopce afrických
dětí“ a “Komunitní centrum
Ostrov Naděje”, překladatele
do AJ, dobrovolníky na
zajištění výstav a propagaci
projektů, zpracování videí,
administrativní výpomoc,
specialisty na propagaci na
internetu…

sobota 31. 10. 2015, 10:00 – 18:00
Centrum Narovinu - Sokolská 32, Praha 2

Dozvíte se zajímavé informace z oblasti rozvojové spolupráce a o projektech, které kladou důraz na trvalou
udržitelnost a aktivní přístup při práci s místními komunitami, mají citlivý přístup ke kulturním odlišnostem
a respekt k různorodosti. Seminář probíhá aktivní formou.
Kurz vede Dana Feminová – zakladatelka a ředitelka Centra Narovinu.
Přihlášky a dotazy: dana.feminova@adopceafrika.cz - mobil: 777 711 911
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DÁRKOVÉ BALÍČKY CENTRA NAROVINU
Chcete darovat svým zaměstnancům, firemním partnerům či blízkým dárky, které jim udělají radost a zároveň
podpoří projekty v Keni? Darujte dárkové balíčky Centra
Narovinu.
100% výdělku podpoří přímo děti z Ostrova Naděje na Rusinga Island v Keni. Konkrétně bude použit na dokončení (vybavení ubytoven, tříd, laboratoří a kuchyně) a provoz střední
školy, která začne fungovat od února 2016.
V komunitním centru je mateřská školka, základní škola, sirotčinec a zdravotní středisko, které se stará každý den už o více
něž 400 potřebných dětí a 10 000 pacientů komunity ostrova
Rusinga Island. Více informací o projektu najdete na našich
stránkách.
Nabízíme balíčky v různých hodnotách i provedeních. Od menší
varianty v celofánovém sáčku až po větší dárkové balíčky v papírových krabičkách nebo košících vystlaných dřevitou vlnou.
Balíček obsahuje férovou kávu a čaj z Keni, které jsou
dovezeny bez prostředníků od přímých výrobců. A také
mastkové zvířátko, které pochází z výrobní dílny Ostrova
Naděje na Rusinga Island v Keni a podporuje tak soběstačnost projektu.
Férová káva je velice kvalitní
100% arabica. Keňská káva je
obecně považována za jednu
z nejkvalitnějších. Tato má klasifikaci AA, tj. nejvyšší možný
stupeň v certifikaci Coffee Board of Kenya. Pochází z oblasti
Mount Kenya, kde se pěstuje
v nadmořské výšce 1 700 m.
Jemné pražení dává vyniknout
silnému aroma, v němž se odráží divokost Afriky, a specifické, lahodné chuti s nádechem
třešní a mandlí.
Férový čaj z Keni je kvalitní černý čaj, který se pěstuje v čajových zahradách horských oblastí v okolí Nairobi. Díky ideálním klimatickým podmínkám, v nichž roste, je obecně pokládán za jeden z nejkvalitnějších na světě. Jeho silné, velmi
příjemné aroma a lahodnou chuť výborně doplní citrón, med
či mléko.
Samozřejmě rádi připravíme další balíčky přímo na míru podle
vašich představ – do balíčku můžeme přidat různé mastkové
výrobky – mističky či dárkové certifikáty v různých hodnotách
od 100,– Kč podporujících zdraví, vzdělání a děti z komunitního centra Ostrov Naděje, a také různě velká balení kávy a čaje
– 100 g, 250 g nebo 500 g.
Neváhejte nás kontaktovat.
Simona Heřtusová
mobil 608 301 270, simona.hertusova@adopceafrika.cz

1A Dárková krabice Káva, čaj, soška v hodnotě 490,– Kč

Obsahuje férovou keňskou kávu 200 g, čaj 200 g a zvířátko
z mastku pro štěstí. Baleno v dárkové papírové krabici, zboží je
vystlané dřevitou vlnou.
1B Dárková krabice Káva a soška v hodnotě 420,– Kč

Obsahuje férovou keňskou kávu 200 g a zvířátko z mastku
pro štěstí. Baleno v dárkové papírové krabici, zboží je vystlané
dřevitou vlnou.
1C Dárková krabice Čaj a soška v hodnotě 390,– Kč

Obsahuje férový keňský čaj 200 g a zvířátko z mastku pro štěstí.
Baleno v dárkové papírové krabici, zboží je vystlané dřevitou
vlnou.
1D Dárkový košík Káva, čaj, soška v hodnotě 490,– Kč

Obsahuje férovou keňskou kávu 200 g, čaj 200 g a zvířátko
z mastku pro štěstí. Baleno v dárkové papírové krabici, zboží je
vystlané dřevitou vlnou.
2A Dárkový balíček v celofánu - Káva, čaj, soška v hodnotě 420,– Kč

Obsahuje férovou keňskou kávu 200 g, čaj 200 g a zvířátko
z mastku pro štěstí. Baleno v celofánovém sáčku.
2B Dárkový balíček v celofánu - Káva a soška v hodnotě 320,– Kč

Obsahuje férovou keňskou kávu
200 g a zvířátko z mastku pro štěstí.
Baleno v celofánovém sáčku.
2C Dárkový balíček v celofánu - Čaj
a soška v hodnotě 270,– Kč

Obsahuje férový keňský čaj 200 g
a zvířátko z mastku pro štěstí. Baleno
v celofánovém sáčku.
2D Dárkový balíček celofán + dřevitá
vlna - Káva, čaj, soška v hodnotě
440,– Kč

Obsahuje férovou keňskou kávu 200
g, čaj 200 g a zvířátko z mastku pro
štěstí. Baleno v celofánovém sáčku,
zboží je vystlané dřevitou vlnou.
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Dárkové certifikáty Pošli to dál!
Certifikát s africkým dárečkem pro štěstí udělá radost
tvým blízkým i dětem v Keni.

Chcete obdarovat své blízké dárkem, který má smysl?
Darujte dárkové certifikáty Centra Narovinu. Dětem v Keni
můžete darovat vzdělání, zdravotní péči a také naději.

v rámci stejného programu a ve stejné hodnotě.
Konkrétní děti, kterým dárkové certifikáty pomohou, budou třikrát ročně představeny v bulletinu Centra Narovinu,
stejně tak jako výčet toho, co bylo pořízeno v komunitním
centru Ostrov Naděje.

Nákupem dárkových certifikátů podpoříte konkrétní
program Daruj vzdělání, Daruj zdraví nebo Daruj naději.
Částky a věci na certifikátech odpovídají tomu, co v Keni
v daných programech zajišťujeme. Zároveň se ale snažíme
projekty organizovat co nejsmysluplněji a tak se může
stát, že v daném období bude zakoupena jiná věc, vždy ale

Certifikáty Daruj vzdělání podporují
vzdělání nejchudších dětí v Keni:
Školní taška v hodnotě 200,– Kč
Školní pomůcky v hodnotě 300,– Kč
Učebnice v hodnotě 500,– Kč
Školní uniforma v hodnotě 850,– Kč
Školné v hodnotě 1 000,– Kč
Školné v hodnotě 3 000,– Kč
Certifikáty Daruj zdraví darují kvalitní
zdravotní péči v těchto oblastech:
Léčba běžných nemocí v hodnotě 200,– Kč
Specializované vyšetření v hodnotě 400,– Kč
Porod v hodnotě 600,– Kč
Léčba zlomeniny a pokousání psem
v hodnotě 1 800,– Kč
Certifikáty Daruj naději darují dětem
v komunitním centru Ostrov Naděje
potřebné věci:
Moskytiéra v hodnotě 100,– Kč
Jídlo pro 1 dítě na 1 den v hodnotě 180,– Kč
10 kuřat v hodnotě 200,– Kč
Knihy v hodnotě 300,– Kč
Matrace v hodnotě 1000,– Kč
Školní lavice a židle v hodnotě 2 400,– Kč
Děkujeme, že společně můžeme
pomáhat.
Více informací: Hana Jodasová
info@centrumnarovinu.cz

Dárkov

Ať vám podpora přináší radost, tak jako přináší radost
konkrétním dětem v Keni. Díky Vaší pomoci získávají
vzdělání, naději a šanci na lepší život.
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Dárkový poukaz na lékařské ošetření

Specializované
vyšetření
v hodnotě

o dál
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P

400,– Kč

Specializovaných lékařů je v Keni málo a vyšetření
je tak velice nákladné.Vaším příspěvkem zajistíte
nezbytné vyšetření u specialisty pro jedno dítě a tím
mu dáte i naději na vyřešení často dlouho neřešených
zdravotních obtíží.

Pošli

Daruj

V subsaharské Afric
nedosažitelná pro v
Každoročně zde 4,4 m
umírá na nemoci, kte
a které lze léčit! S v

V programu Daru
zdravotní pé

Příspěvek pomáhá potřebným rodinám v Keni.

www.adopceafrika.cz
PosliToDal_zdravi.indd 3

Program zdravo

Nová internátní střední škola
v komunitním centru Ostrova Naděje

Součástí komunitního centra na ostrově Rusinga bude nová
internátní střední škola, jejíž výstavba začala v srpnu 2015 na
pozemku v přímém sousedství již stávajícího areálu.
Součástí areálu budou 4 třídy, 1 univerzální laboratoř pro
fyziku, biologii a chemii, administrativní část a internát pro
120 studentů. Nová střední škola pro dívky i chlapce bude
navazovat na vzdělávání stávající 8leté základní školy. Vzdělávání bude zaměřené na práci s IT technologiemi, praktické
dovednosti a odborné kvalifikace zaměřené na zemědělství
a chov ryb. První třída by měla být otevřena již v únoru 2016.
Postupně každý rok by se měla otevřít jedna třída a do roku
2019 by měly být plně funční všechny třídy.
Začátkem roku 2015 jsme navštívili v Keni několik referenčních soukromých i státních středních škol převážně v Nairobi,
za účelem získání praktických informací pro výstavbu nové
školy, systém výuky, osnovy, potřebné prostory a organizace
objektů školy.

Výstavba první části internátní střední školy (do září 2016) je
financována Ministerstvem zahraničních věcí SR v rámci programu SlovakAid. Důležitým cílem projektu je postupné zvyšování ekonomické a potravinové soběstačnosti centra, proto

V únoru 2015 byl projekt představen na setkání s místní komunitou.
Hlavní kostrou celého areálu školy bude krytá veranda, která
začíná vstupním prostorem s administrativním blokem, prochází nádvořím jídelny, školním dvorem, nádvořím dívčího internátu, nádvořím chlapeckého internátu a pokračuje ke školnímu hřišti a farmě na břehu Viktoriina jezera.
je počítáno s dalšími aktivitami jako je chov ryb ve Viktoriině
jezeře a založení dílny na opracování kamene - mastku v areálu
komunitního centra.
V dubnu 2015 proběhl měsíční workshop se 3 lokálními lektory
pro ženy z místní komunity, které měly o práci s mastkem velký zájem. V rámci semináře bylo vyrobeno 4.800 kusů mastkových výrobků, které jsou již na cestě do ČR a budou určeny na
prodej.
Střechy učeben jsou navrženy tak, aby umožnily přirozené
osvětlení, čímž se sníží spotřeba elektrické energie pro osvětlení a zvýší se prohřívání vnitřních prostor. Orientace budov
a způsob prosvětlení tříd, využívající odražené světlo, jsou
navrženy v souladě s touto zeměpisnou šířkou tak, aby bylo
dosaženo vhodného osvětlení a současně nezbytné sluneční
ochrany, účinné větrání a využívání solární energie z kolektorů
umístěných na střeše. Toalety jsou navrženy tak, aby byla minimalizována spotřeba vody a zároveň slouží pro výrobu bioplynu, který bude používán k vaření v kuchyni školní jídelny.

V květnu 2015 byly do jezera umístěny první klece a začala zkušební fáze chovu ryb.
Všechny aktivity projektu jsou v souladu s ochranou životního
prostředí a s udržitelným rozvojem.
Základní údaje:
Internátní střední škola pro 120 studentů, škola (4 třídy,
laboratoř, kabinety pro učitele) 465m2, administrativní blok
112m2, dívčí internát 367m2, chlapecký internát 367m2, jídelna s kuchyní 611m2, dílna 69m2, produkce bioplynu, hřiště,
celkem zastavěná plocha 1992m2
Projekt: 2015, SLLA Architekti Bratislava, WWW.SLLA.NET / coloko Madrid, www.co-loko.net
Výstavba: 8/2015-11/2017
Projekt je spolufinancován Slovenskou
agenturou pro rozvojovou
spolupráci SlovakAid.

A co nás čeká dál?
V srpnu 2015 byl schválen navazující projekt spolufinancován
Ministerstvem zahraničních věcí SR v rámci programu SlovakAid, který začne v říjnu 2015. Projekt zahrnuje výstavbu druhé
části střední školy, to znamená úplné dokončení střední školy
a financování kliniky v areálu centra na další dva roky, tedy do
srpna 2017. Celkový rozpočet projektu bude 276.340 €. Centrum Narovinu SR a ČR se bude spolupodílet na financování ve
výši 10%.
Miriam Lišková
Foto: SLLA/co-loko, Miriam Lišková, Centrum Narovinu
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Příběh ze zdravotního
pojištění
Eugene Otieno (ID 5020 v programu Adopce afrických dětí
– projektu pomoci na dálku) podporovaný v programu zdravotního pojištění byl pokousán do nohy, když krmil svého
psa. Samotné pokousání nebylo tak závažné, ale byla zde
obava z možných souvisejících nemocí, kterými se mohl od
psa nakazit. Student nemohl navštěvovat školu a tak jsem
od rodičů zjišťovala, co se stalo. Ihned jsme Eugena vzali do
nemocnice, kde ho vyšetřili a dostal očkování proti tetanu.
Díky pomoci zdravotního pojištění Centra Narovinu je nyní
chlapec v pořádku a zpátky ve škole. Děkujeme mnohokrát
za toto pojištění.
Sophia Barongo, koordinátorka v Keni
Pokousání psem je v Keni velmi rozšířené. Bez zdravotního pojištění by byla pro rodinu léčba v nemocnici nedostupnou záležitostí. Léčba běžných nemocí, vyšetření
nebo úrazů se pohybuje od cca 200 do 2000 Kč. Zdravotní
pojištění stojí 1500 Kč na jeden rok a dětem je zajištěno
hrazení nákladů na ošetření a léky v případě ambulantního ošetření, tak v případě hospitalizace. Další možnost
zdravotního pojištění dětí bude od června 2016.

Klub přátel adopce
Díky nashromážděným příspěvkům mohl Klub přátel adopce
pomoci potřebným keňským dětem také v posledním školním trimestru tohoto roku. Na fondu se do konce srpna sešlo
12 525 CZK. Čerpáno bylo celkem 12 000 CZK pro 5 dětí, které
nyní končí základní školu: Maria Achieng (ID 40349), Samuel
Otieno (ID 40925), Mwalimu Samson Chikumbo (ID 41005),
Philip Ngutu (ID 41272) a Antony Ndwiga (ID 41310).
Další potřebné děti byly jako každý trimestr podpořeny z přeplatků, které nám věnovali adoptivní rodiče, jejichž adopce
byla ukončena. Do školy tak může jít dalších 60 dětí navíc.
7 dětí jako je Timothy Omondi (ID 41356), Metinsellah Ligwilu (ID 41584), Benter Akinyi (ID 50536), Abiud Nyangweso Onyango (ID 51084), Jack Johnson Onyango (ID 51411),
Cammulance Kavere (ID 51471), Mariam Kamra Wanyama (ID
51841) si mohou dokončit základní školu. 11 dětí si potřebovalo dokončit čtvrtý závěrečný ročník střední školy: Baraka
Maingi (ID 4017), Leah Wangombe Wangui (ID 40167), Clementine Oyugi (ID 40378), Daniel Muluu Mulei (ID 40667),
Kopling Okoth Sati (ID 41117), Collince Ochieng Ohuru (ID

50305), Faith Kenyatta (ID 50942), Robert Gikaria Kagesha
(ID 51016), Margaret Njoki Thuku (ID 51389), Kamlesh Pattni
Okoth (ID 51953) a Esther Anyango Jomo (ID 51741). Dalších
40 dětí bylo v různých ročnících základní či střední školy, ale
po 2. trimestru přišly o podporu a nemohly by dokončit celý
školní rok. V naší databázi mají tato identifikační čísla: 40164,
40398, 40536, 40650, 40832, 40855, 40866, 40874, 40877,
40916, 40954, 40962, 40989, 41030, 41263, 41349, 41395,
41426, 41436, 41486, 41489, 41699, 41728, 41793, 50161, 50298,
50493, 50495, 50798, 51157, 51179, 51321, 51445, 51580, 51615,
51629, 51711, 51899, 52315, 55068. Nakonec byli podpořeni
i dva chlapci Collins (ID 51456) a Emmanuel (ID 4027), kteří se
dostali na univerzitu.
Příběhy dětí naleznete v Databázi na našich stránkách. Pro
všechny dále hledáme nové adoptivní rodiče.
Vážíme si vašich příspěvků a děkujeme za každé další dítko,
které mohlo být podpořeno!
Centrum Narovinu
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Nové děti v programu adopce na dálku
V naší databázi přibylo 165 nových dětí. Nejmenších 35 z nich
by mělo od ledna 2016 nastoupit do školky v našem komunitním centru Ostrov Naděje, kde výuka probíhá hravou metodou montessori.
A podle čeho byly děti do programu vybrány, když potřebných
dětí je v Keni hodně? Pomoci všem není možné a tak se snažíme, aby naše pomoc byla
co nejefektivnější. Nejdříve
si koordinátoři mezi sebou
určí nejlépe fungující koordinátorské týmy, které
dostanou příležitost vybrat
nové děti. Koordinátor pak
jde do oblasti, ve které působí a tam udělá schůzku
s rodiči již adoptovaných
dětí a s dobrovolníky z týmu
a všichni společně začnou
identifikovat potřebné děti.
Když je vyberou, vyplní připravený formuláře. V kanceláři pak ještě vyberou ty nejpotřebnější z nich a s jejich
rodinami se udělá finální schůzka, na které jsou nové rodiny seznámeny, jak celý projekt funguje a jaké jsou jejich povinnosti.

Poděkování za sbírku věcí
pro Keňu
Během léta proběhla sbírka věcí, pro komunitní centrum Ostrov Naděje. Byli jsme velmi potěšeni vaším zájmem se do
sbírky zapojit. Sešlo se nám mnoho anglických knih pro děti i
dospělé, starší počítače pro novou počítačovou učebnu, psací
a výtvarné potřeby, hry a hračky, šicí stroje a další. Spolu s dobrovolníky se nám vše podařilo zabalit do neuvěřitelných 196
krabic, které dohromady vážily skoro 2,5 tuny. Děkujeme moc
všem, kteří nám do sbírky věnovali věci a také velmi děkujeme
dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří se na balení podíleli!
Lenka Čapková

Jaké děti byly nakonec vybrány, zjistíte pohledem do
naší databáze. Je mezi nimi
třeba Moses Otieno Obonyo
(ID 52436), kterému je 2,5 let.
Oba jeho rodiče sice pracují,
ale měsíční příjem rodiny je
přibližně 1145 Kč. Maminka je
navíc nemocná a musí chodit
jednou za měsíc k lékaři, což
je další finanční zátěž.
Sarah Achieng (ID 52382) je 8
let. Rodiče jsou rolníci a jejich
příjem je okolo 700 Kč měsíčně. Sarah má čtyři sourozence
a všichni bydlí v jednopokojovém domě se slaměnou střechou. Sarah ráda hraje fotbal.
Lenka Čapková

Co čeká žáky posledních
ročníků ZŠ a SŠ?
V září začal třetí trimestr, který je důležitý především pro žáky
osmých tříd základní školy a čtvrťáky středních škol. V listopadu budou skládat závěrečné zkoušky, na jejichž základě se
pak budou hlásit na další školy. Žáci základních škol půjdou
na školy střední, které jsou obecně zaměřené a středoškoláci
si jdou udělat nějakou specializaci na college nebo ti nejlepší
na univerzitu. Všichni se proto snaží u zkoušek dosáhnout co
nejlepších výsledků.
Jak můžete své adoptované děti podpořit vy? Děti určitě u
zkoušek motivuje, pokud budou vědět, že je budete podporovat i v dalším studiu. Ideální je, pokud adoptivní rodič může
platit plné školné 4800 Kč/trimestr.
Školné na středních školách i na college je totiž vždy vyšší než
základní výše školného 2400 Kč/trimestr. Každá škola si však
výši školného může určit sama. Např. na středních školách je
zákonem omezena pouze nejvyšší hranice, což je 70 000 Ksh/
rok (cca 5400 Kč/trimestr). Na některých školách se mění výše
částky školného mezi trimestry a může se měnit výše školného
i během 4 let celého studia, protože ve vyšších ročnících se připlácí navíc třeba laboratoře, nebo děti potřebují více učebnic.
Chápeme však, že se jedná už o vyšší částku a ne každý, si jí
může dovolit. Ze 7200 Kč je zaplaceno přednostně školné a
poplatky za zkoušky. Dítě má omezenější výběr škol, někdy
nezbydou prostředky na všechny pomůcky a nemůže většinou bydlet na internátě. Ale je lepší dítě podpořit alespoň nižší
částkou než adopci ukončit.
Lenka Čapková
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Partnerství mezi českými a keňskými školami

s dětmi představení plné písní, básní, hraných příběhů českých i anglických a rodiče mohli dobrovolně přispět. Úspěch
byl veliký, společně jsme vybrali necelých 20 000 Kč. Je to
krásné vidět, že i v dnešní době se lidé umí spojit a pomoci v dobré věci. Přínosné je to nejen pro toho, kdo dostává,
ale snad i více pro toho, kdo dává. Alespoň děti to tak cítí.
Blanka Černá, třídní učitelka, ZŠ Újezd nad Lesy

Naše třída se společně s dalšími dvěma třetími třídami zapojila do projektu partnerských škol v rámci Centra Narovinu.
Každoročně pořádáme na naší škole dobročinný jarmark,
jehož výtěžek jsme se tentokráte my a několik dalších tříd
rozhodli věnovat naší partnerské škole v Keni. Nacvičili jsme

„Během jarmarku jsme měli divadélko, které jsme předváděli
před rodiči. Líbila se mi část, kde jsem měl dvě básničky. Měli
jsme taky anglickou část a já hrál prase. Když skončilo divadlo,
tak nám přispěli na školu v Keni. Pak jsme šli do třídy prodávat
dobroty. Já jsem upekl čokoládovou a jablkovou buchtu. Máma
mi dala peníze a šel jsem si tu mou buchtu koupit. Všechny
peníze půjdou na partnerskou školu v Keni. Koupí se za to pomůcky do školy. Jsem moc rád, že můžeme pomoci jiné škole.“
Toník D., 3.E
„ Nejdříve jsme rodičům hráli divadlo a potom jsme šli prodávat sladké i slané jídlo. Já jsem prodával muffiny,
které stály 5 korun. Za to všechno jsme vydělali
5828 Kč. Moc se mi líbilo, jak jsme s Tondou chodili po chodbě a tam jsme se ptali, jestli by si někdo nechtěl dát dort a muffiny od nás. Všechno
jsme to dělali pro naši partnerskou školu v Keni.
Myslím si, že děti z Keni budou za tuto částku
rozhodně rádi a že si budou moci koupit moc
a moc věcí do školy. Mám z toho dobrý pocit.“
Adámek V., 3.E
„ Ze všeho se mi nejvíce líbilo, jak si to rodiče pořádně užili. A byla jsem ráda, že se vydělalo tolik
peněz pro Keňu. Děláme to všechno pro děti
z Afriky, aby si mohly koupit pomůcky do školy. Je
to dobrý pocit, když vím, že pomůžu ostatním.“
Natálka V., 3.E
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