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Drodzy Przyjaciele,

Covid zmienia nasz świat w zastraszającym tempie, 
którego nie bylibyśmy sobie w stanie wyobrazid jesz-
cze dwa lata temu. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że 
obecna sytuacja w Tanzanii jest jeszcze stabilna i pod 
kontrolą. Słyszy się o przypadkach zachorowao i śmierci 
spowodowanych przez wirusa, ale sytuacja w naszym 
kraju nie jest nawet porównywalna z wieloma innymi, w 
których został odnotowany bardzo wysoki wskaźnik za-
chorowao. Większośd czasu spędzamy na dworze, więc 
szansa zachorowania na Covida jest znacznie niższa, niż 
gdybyśmy przebywali w zamkniętych pomieszczeniach, 
tak jak w Stanach czy Europie podczas sezonu zimo-
wego.

NASZE DZIECI

Obecnie opiekujemy się 25 dziedmi. Od czasu naszego wiosennego Newslettera dołączyła do nas kolejna dziewczynka. 
Thuraha* przyszła do nas mając 42 dni i ważąc mniej niż 1,36 kg. Jej mama chorowała na HIV i zapalenie opon mózgowych 
i niestety zmarła kilka dni po tym, jak odebraliśmy jej córkę ze szpitala. Thuraha* raz na 1-2 godziny jest karmiona mlekiem 

sterylizowanym wyprodukowanym przez kozy na naszej farmie. Codzi-
ennie przybiera na wadze, co jest bardzo dobrym znakiem. Musieliśmy 
ją dzisiaj jednak zabrad z powrotem do szpitala, bo pilnie potrzebowała 
transfuzji krwi - ma anemię, która może stanowid zagrożenie dla jej życia.

Wspomnieliśmy w ostatnim Newsletterze o Karolinie*. Ma teraz jeden 
roczek i chod przy narodzinach miała pozytywny test na HIV, jej ostatni 
test był negatywny.

Laura* została przedwcześnie urodzona w siódmym miesiącu i musie-
liśmy kilkakrotnie ją zabierad do szpitala, o czym wspominaliśmy w wio-
sennym Newsletterze w 
2019 roku. Dziś jest sz-
częśliwą, zdrową 2,5-let-
nią dziewczynką. Pod ko-
niec tego roku dowiemy 
się, czy będzie potrzebo-
wała okularów.

Nasze starsze dzieci dają 
nam wiele radości i nieraz 
zaskakują gości, którzy 

dziwią się że są w stanie porozumiewad się z nimi po angielsku. Ich pozi-
om znajomości języka angielskiego polepsza się z każdym dniem i rozu-
mieją nawet trochę niemieckiego. Gdy zadajemy im pytanie po niemiecku, 
większośd z nich rozumie i odpowiada po angielsku albo po swahili. Po 
wieczornych nabożeostwach oglądają nieraz krótki film dokumentalny na 
Youtubie na temat zwierząt. Często nas pytają w trakcie dnia o to, czy 
tego wieczora będą mogli znowu obejrzed jakiś film dokumentalny. Szc-
zególnie rozbawił ich film pokazujący zachowanie rodziny szympansów 
koło jeziora Tanganyika w Tanzanii.

1 website: www.dunia-ya-heri.org • email: info@dunia-ya-heri.org

Dunia ya Heri – African Family and Health Care e. V. • Poignring 32 • 82515 Wolfratshausen / Dunia ya Heri – African Family and Health Care • P.O Box 71573 • Dar es Salaam • Tanzania

Partner of



Spodziewamy się otrzymania oficjalnego pozwolenia na bu-
dowę naszej szkoły podstawowej pod koniec tego roku. Jed-
nym z warunków postawionym przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej jest dobudowanie kolejnych czterech sal lekcyjnych. 
W listopadzie zbudujemy blaszany dach, a później będziemy 
pracowad nad tynkiem i wylewką podłogową. Dwa pomieszc-
zenia zostały już ukooczone i byłyby same w sobie wystarcza-
jące, aby pomieścid nasze dzieci i rozpocząd rok szkolny. Doce-
lowo będziemy mied 10 sal lekcyjnych dla przedszkola i szkoły 
podstawowej, które mogą pomieścid około 250 uczniów.

Otrzymanie pozwolenia na budowę szkoły jest dla nas bardzo 
ważne, ponieważ sześcioro naszych dzieci pójdzie do szkoły na 
początku następnego roku szkolnego, w styczniu 2022 roku.
Prawdopodobnie pójdą od razu do drugiej klasy, ponieważ 
objęły już większośd materiału, która jest oferowany w klasie 

pierwszej Publicznych Szkół Podstawowych. Obecnie zaczynamy przeprowadzad rozmowy kwalifikacyjne z potencjalny-
mi nauczycielami. Nie będzie łatwo znaleźd odpowiedniego nauczyciela, ponieważ wszystkie przedmioty będą nauczane 
w języku angielskim. Poza dobrymi kwalifikacjami zawodowymi, musi mied doskonały poziom znajomości języka angiel-
skiego z poprawną wymowę. Oczywiście kochający i troskliwy sposób obchodzenia się z dziedmi jest dla nas równie 
ważny.

NASI WOLONTARIUSZE

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wsparcie naszych przyja-
ciół i gości. Francia i Jonathan wraz z synem Lukasem post-
anowili tego lata wziąd dwumiesięczny „urlop“, aby pomóc 
nam w Dunia ya Heri. Francia spędzała dużo czasu z naszymi 
dziedmi, zwłaszcza tymi, które wymagały szczególnej uwagi, 
podczas gdy Jonathan koncentrował się na naszym EDP. Teraz 
mamy profesjonalny system tworzenia kopii zapasowych, co 
oznacza, że nie musimy już polegad na ręcznym korzystaniu z 
zewnętrznych dysków twardych. Jednocześnie rozszerzyliśmy 

sied WIFI na 
kampusie i do-
daliśmy dodat-
kowe kamery 
do monitoringu w obszarach, w których bezpieczeostwo ma szczególne 
znaczenie.

Po raz kolejny mamy dwóch studentów-wolontariuszy z Austrii. Alexand-
ra ukooczyła szkołę średnią w Bogenhofen Secondary School, a Esther 
ukooczyła ekonomiczną szkołę średnią.

Na nadchodzący rok 2022/23 mamy już kilku aplikantów.
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OGRÓD I PRACE BUDOWLANE

Postanowiliśmy skupid się nie tylko na budynkach szkol-
nych, ale również na budowie warsztatu. Obecnie wykor-
zystujemy małe pomieszczenie do przechowywania ws-
zelkiego rodzaju materiałów budowlanych, maszyn oraz 
jednej ławy warsztatowej. W nowym warsztacie znajdzie 
się pomieszczenie na dużą piłę tarczową i strugarkę, wyd-
zielone pomieszczenie na farby i materiały, pomieszczenie 
na mniejsze maszyny, takie jak piła poprzeczna, szlifierka i 
wiertarka stojakowa. Dodatkowo planujemy jedno pomies-
zczenie na młyn kukurydziany. Obecnie musimy zawozid 
kukurydzę do odległej o 11 km wioski na zmielenie.

Odkąd ukooczyliśmy system nawadniania farmy, udało 
nam się zebrad wystarczającą ilośd szpinaku, bodwiny, ba-
zylii, kolendry, okry, pomidorów i bakłażanów, aby zaspo-
koid nasze potrzeby. Oczywiście nadal jesteśmy uzależnie-
ni od zakupu dodatkowych owoców i warzyw z miasta, ale 
nadal eksperymentujemy z różnymi warzywami i owocami, 
aby dowiedzied się, które z nich będą się u nas rozwijad 
najlepiej. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy samowys-
tarczalni.

Dobiega kooca budowa dodatkowych pomieszczeo pra-
cowniczych dla naszych pracowników na terenie kam-
pusu gospodarstwa. Przed kolejną porą deszczową pr-
zedłużymy kolejne ścieżki dla dzieci na terenie kampusu 
sierocioca.
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NASZA MISJA
  
Jako Adwentyści Dnia Siódmego wierzymy, że Jezus Chrystus wkrótce powróci, a świat, jaki znamy, dobiegnie kooca. 
Pandemia koronacyjna i dramatyczne zmiany klimatyczne to wyzwania, które najprawdopodobniej zmienią świat w 
sposób, którego nie mogliśmy sobie wyobrazid. Nasi politycy nie będą w stanie łatwo rozwiązad tych problemów. Z każ-
dym dniem zbliżamy się coraz bardziej do wydarzeo opisanych w Apokalipsie.
Chcielibyśmy więc mied swój udział w głoszeniu „Poselstwa Trzech Aniołów“ – bad się Boga, oddawad Mu chwałę (bo 
nadeszła godzina Jego sądu) i czcid Tego, który stworzył niebo i ziemię, i morze i źródła wód.
Naszym celem jest zatrudnienie ewangelistów, którzy będą głosid „Wieczną Ewangelię“ o rychłym przyjściu Jezusa do 
naszego sąsiedztwa w Tanzanii. Roczny koszt jednego ewangelisty wraz z rozdawaną literaturą wyniesie około 2.300 
USD.

WYZWANIA 

Dokooczenie budowy kolejnych sal lekcyjnych wraz z wyposażenie w niezbędne umeblowanie, t.j. krzesła, ławki szkolne, 
tablice kredowe, biurka i szafy gabinetu nauczycielskiego, to wyzwanie finansowe, przed którym stoimy.
Serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim naszym darczyocom, firmom, organizacjom oraz stowarzyszeniu „Restore 
a Child“, z którym współpracujemy. Jesteśmy wdzięczni, że pomimo kryzysu Covid mogliśmy liczyd na Wasze wsparcie.
Szczególnie dziękujemy również tym, którzy pamiętają o nas w swoich codziennych modlitwach.

DZIĘKUJEMY!

Ciepło pozdrawiamy,
    

 

Thomas Küsel    Judith Klier

Wiceprezes    Przewodniczący
Dunia ya Heri    Dunia ya Heri

*Nazwiska zostały zmienione.
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W celu obniżenia naszych kosztów wysyłki oraz uproszczenia dostarczania naszego newslettera prosimy, 
jeśli to możliwe, o podanie adresu e-mail na stronie info@dunia-ya-heri.org.

RACHUNKI DAROWIZN DLA ZLECEŃ STAŁYCH LUB KWOT JEDNORAZOWYCH: 

Niemcy: 
Dunia ya Heri African Family & Health Care e.V.
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen
IBAN: DE 18 7005 4306 0011 3977 59
BIC (Swift Code): BYLADEM1WOR

WSZYSTKIE DAROWIZNY Z NIEMIEC MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU, PONIEWAŻ 
STATUS NON-PROFIT STOWARZYSZENIA POZWALA NA ODLICZENIE PODATKU W NIEMCZECH.

Austria:
Dunia ya Heri Austria
Raiffeisenbank Braunau
IBAN: AT 29 3406 0000 0813 6970
BIC (Swift Code): RZOOAT2L060

MAMY NADZIEJĘ, ŻE NASZE STOWARZYSZENIE W AUSTRII BĘDZIE MOGŁO WKRÓTCE WYDAĆ
BYĆ W STANIE WYSTAWIAĆ UZNAWANE PODATKOWO POKWITOWANIA DAROWIZN. 

Potwierdzenia wpłat za miniony rok będą wysyłane na początku następnego roku. 
W celu wysłania pokwitowania darowizny prosimy o podanie adresu i ewentualnych zmian w adresie.
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»Dzieci są darem od Boga.«  
Psalm 127:3


