Zpravodaj z Lenana 2012
Novinky ze života dětí v chudinské čtvrti Lenana v Nairobi

Projekt má počítačovou učebnu a nového lektora
Jednou z největších novinek za poslední dva roky
je počítačová učebna,
která byla tento měsíc
díky jednomu z dárců
vybavena novými počítači. Výuka se rychle stala
hitem mezi školáky
všech věkových kategorií.
Vede ji nový člen týmu—
mladý učitel Isaiha.
Tuto možnost oceňují
zejména starší děti, které
na svých školách nemají
možnost přístupu k počítači, přestože počítačová
gramotnost je v rámci
keňského kurikula velmi
důležitá a je jedním z
klasifikovaných předmětů.
Díky této možnosti nám z
Lenana poprvé poslali

Humanitas Afrika, o.s.
Duben 2012

Co se zde dozvíte:
Jak děti prožily loňské Vánoce
O výuce počítačové gramotnosti v centru Hanne Howard Fund
Jak se někteří studenti učili
včelařit
O tom, že skauti založili zeleninovou zahrádku

Nový člen týmu, učitel Isaiha.

dopisy pro české patrony
v elektronické podobě.
Děti se učí psát na klávesnici, vytvářet a ukládat soubory, třídit soubory do složek a vytvářet
jednoduché objekty. Doufáme, že se Vám jejich
elektronické výtvory bu-

dou líbit. Věříme také, že
díky elektronické komunikaci budou mít ti patroni, jež mají zájem si s
dětmi psát, lepší šanci se
dozvědět, jak se dětem
daří.

Změna v přeposílání pošty dětem
Vzhledem k potížím, které spondenci mezi patrony a
nastaly v posledních letech dětmi prozatím vyřizovat
s posíláním balíčků do Ke- prostřednictvím e-mailu.

straně tohoto zpravodaje.

ni, kdy se nám některé zá- Bližší informace o tom, na
silky vrátily zpět, jsme se jakou adresu a do jakého
s partnerskou
organizací termínu můžete e-mail po-

období pro děti z Lenana

domluvili, že budeme kore- slat, najdete na poslední

Posílání balíčků ani dopisů

Jaké plány má absolvent střední školy Kennedy
O změnách týkající se korespondence s dětmi

Uvnitř tohoto vydání:
Loňské Vánoce

2

Včelařský workshop

2

Z činnosti skautů

3

Kennedyho příběh

3

Kontakt s dětmi

4

Kontaktní informace

4

poštou tedy v následujícím
vyřizovat nebudeme.
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Loňské Vánoce dětem zpestřilo divadelní představení
Vánočního hudebního představení
se zúčastnila většina dětí z Lenana, o které se stará Hanne Howard
Fund. Lektoři výtvarné, hudební a
dramatické výchovy dětem nadšeně pomáhali s přípravami a paní
Hanne Howard se ujala režírování
představení. Vzhledem k tomu, že
na přípravu bylo jen pár týdnů, museli se všichni snažit. Pro mnohé to
byla skutečná lekce toho, jak dokážou spolupracovat v týmu.

Všechny kostýmy a rekvizity si děti
samy vyráběly. Výsledkem byl neuvěřitelný kaleidoskop barev, zkrátka velká podívaná. Performance se
konala 23. prosince a sklidila velký úspěch. Kostýmy a rekvizity
z této akce nyní zdobí prostory jídelny.
Místní filmař dětem vše zdokumentoval na video, které najdete na
stránkách
www.hannehowardfund.org.

Průvod dětí s rekvizitami.

Včelařský workshop inspiroval podnikatelského ducha
Mezi jednotlivými semestry pořádá HHF zejména pro starší děti různé projekty. Vloni to byl
například včelařský workshop.
První dva dny děti strávily
v učebně a vstřebávaly informace
o včelách: naučily se rozlišovat
různé druhy včel a dozvěděly se
o významu včelích úlů. Jeden z

což je na úplné začátečníky vynikající výsledek! I náš vedoucí byl
překvapený a za odměnu nám dovolil vychutnávat med plnými doušky. Potom jsme se museli zhostit
náročnější práce: zpracování medu, tělových mlék, svíček a léku
na nachlazení. Zkrátka a dobře,
včelařský workshop byl úžasný. Kdo ví, třeba někdo z nás
bude včelařem a s podobnými
produkty obchodovat!“

účastníků o workshopu napsal:
„Byl to nezapomenutelný zážitek,
jelikož předtím jsme se všichni
včel báli. Druhá část workshopu
byla o tom, jak založit a starat se
o včelín. Celý tento proces nás
fascinoval a nemohli jsme se dočkat, až vyrazíme pozorovat proces výroby medu na vlastní oči.

S ochranným vybavením jsme se
vydali do lesa. Věděli jsme, že
chceme-li získat nějaký med, musíme se dostat k úlu opravdu
blízko. Přestože jsme se báli a
pár z nás opravdu schytalo několik žihadel, za pomoci kouřových
pochodní jsme sklidili 18kg medu,
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Skauti se pustili do hospodaření na zahrádce
Skautský vedoucí
Jackson přišel s nápadem,
který všechny děti velice
nadchl:
vytvořit
první zeleninovou zahrádku.
Skauti o ní napsali: „Všem se
líbila myšlenka, že si budeme
pěstovat svoji vlastní zdravou
zeleninu a pomáhat tak zajišťovat jídlo pro děti.
Začínali jsme rozeznáváním semínek různých rostlin, například špenátu a tradiční zeleniny Managu. Nejprve

jsme se velice pečlivě starali o
malé sazeničky po dobu dvou
týdnů, neboť vyžadovaly velkou péči. Poté přišel čas na
zasazení zeleniny na zahrádku.
Chtěli jsme k tomu využít materiál, který nás nebude
nic stát. Sehnali jsme tedy hlínu a hnůj z okolí. Nějaký hnůj
nám poskytla i babička
Jacksona. Zbývalo už jen nasbírat hole na oplocení zahrádky.

Naše zahrádka bohužel není
moc velká a tak jsme byli nuceni improvizovat. Naplnili
jsme pytle hlínou a zeleninu
sázeli přímo na ně. Byla to pro
nás úplná novinka a měli jsme
ohromnou radost, protože
jsme dokázali zasít tolik sazenic, kolik jen šlo. O zahrádku
se teď velice pečlivě staráme
a brzy budeme sklízet svou
vlastní zdravou zeleninu a va-

řit si ji. A kdyby byla sklizeň
opravdu velká, budeme uvažovat i o jejím prodeji. Tento
projekt nás mnohé naučil a
těšíme se na další!“

Nová zeleninová zahrádka

Kennedyho příběh
Kennedy je prvním absolventem střední

2010, kdy byla v centru uvedena do provo-

školy, kterého během jeho studia podporo-

zu počítačová pracovna. Poté, co dokončil

val český dárce. Zde je příběh jeho úspě-

výše jmenovaný kurz, zapsal se do dalšího

chu: Kennedy chtěl vždycky studovat na

denního studia na stejné škole a je na

vysoké škole. Po ukončení střední, absol-

dobré cestě k získání diplomu v tomto obo-

voval tříměsíční kurz na Computer for

ru. CFSK má v Keni dobré jméno. Připravu-

School Kenya College (CFSK) a začal se

je studenty na studium na univerzitě, což je

vášnivě zajímat o počítače. Jeho první se-

Kennedyho velký sen. Kennedy děkuje za

znamování

tuto šanci a doufá, že jednou bude díky

vzdělání moci podpořit své dva mladší

dosaženému

bratry (osmiletá dvojčata).

s počítačem

začalo

v roce

Humanitas Afrika, o.s.

Dopisování s dětmi
Ječná 2
120 00 Praha 2
Telefon: (00420) 251 560 375
E-mail: info@humanitasafrika.cz
Číslo účtu pro podporu školáků a studentů:
1161571001/5500

Humanitas Afrika, o.s.

Ti, patroni, kteří mají zájem si s dětmi z Lenana dopisovat, mohou svůj dopis poslat prostřednictvím e-mailu
na adresu admin@humanitasafrika.cz.
Dopis přiložte jako přílohu v dokumentu vytvořeném
v Microsoft Word nebo PDF a do názvu dokumentu
uveďte jméno dítěte. Dopisy přepošleme najednou vždy
v červnu a prosinci vedoucí projektu v Lenana. Dopisy
proto doručte do konce května a listopadu.
Prosíme Vás, abyste neposílali dopisy na naši poštovní
adresu a respektovali níže uvedená obecná pravidla a
doporučení pro dopisování, která platí i pro další naše
projekty v Africe.
Poznámka k dopisům od dětí:
Některé děti píší dopisy samy, některé za asistence učitele nebo
sociálního pracovníka. Ti nejmenší školáci posílají pouze kresbu bez
dopisu. Při posuzování dopisů od dětí je třeba brát v úvahu jednak
to, že angličtina není jejich rodným, běžně užívaným jazykem, ale
také fakt, že děti vyrůstají v naprosto jiném kulturním prostředí.
Dopisování není běžným způsobem komunikace v africké kultuře. I
když většina dětí není v tomto směru příliš nadaná a ani v rodině
k tomu nejsou vedeny (jejich rodiče mnohdy psát neumí), snažíme
se je v psaní podporovat.

Jsme na webu:
www.humanitasafrika.cz

Dopisování s dětmi—obecná pravidla a doporučení
Jsme rádi, když mezi patronem/patronkou a
podporovaným dítětem můžeme zprostředkovat
kontakt prostřednictvím korespondence. Dopisy
od dětí doručujeme dvakrát do roka spolu s
kopií vysvědčení. Patron(ka) tak může sledovat
pokroky dítěte ve psaní a jak se mu daří ve škole. Kontakt
s dítětem však na
druhé straně
neslouží
k navázání silných
citových vazeb a
patron(ka) by měl
(a) mít při psaní
dopisů vždy na
paměti, že děti
Děti během výuky v rámci pocházejí z velmi
kreativních dílen
chudých komunit a
žijí v nelehkých
podmínkách.
Zde je několik
bodů, jež by patroni
měli při psaní dopisů respektovat:

Neposílejte a neslibujte dítěti žádné věcné
dary či jiné výhody jako je možnost vybrat si
školy, jejíž vyšší školné zaplatíte.
Neslibujte dítěti pozvání do České republiky.
Nenabízejte dítěti v dopise, aby Vám svěřilo
svá přání a potřeby, protože rodina dítěte
takové otázky zpravidla chápe jako nabídku
další pomoci. Pokud se rodina dítěte dostane
do krizové situace nebo dítě onemocní, má
možnost obrátit se na místního sociálního
pracovníka. Případnou další pomoc, ať už
zdravotní péči, hospitalizaci nebo sociální
pomoc, řešíme vždy na místě prostřednictvím
partnerské organizace. Pomoc nad rámec již
poskytovaného příspěvku zvažujeme po pečlivém posouzení situace, kterou s Vámi budeme předem konzultovat.
Neposílejte žádné věcné dárky, ani pokud má
dítě narozeniny nebo slaví jiné úspěchy. Pravděpodobně byste tím vyvolali závist ostatních
dětí a dalších členů komunity, která rodině
dítěte způsobí spíše nepříjemnosti. Posílání
dárků je velmi neefektivní i z hlediska nákladů

na poštovné a skutečnosti, že se mohou po
cestě ztratit.
Každé dítě je rádo, když obdrží několik povzbudivých slov od svého patrona/patronky.
Můžete psát i o své rodině a kraji, ve kterém
žijete. Pište v úředním jazyce země, kde dítě
žije (Ghana, Keňa – angličtina, Beninfrancouzština). Dopisy posílejte vždy do konce
května a listopadu. Doručeny budou během
dalšího měsíce. Z administrativních a finančních důvodů bohužel nemůžeme korespondenci zajišťovat častěji.
V dopisech (i při volbě fotografie) se snažte
vyvarovat popisu jakýchkoli vymožeností naší
společnosti, jež by mohly v dítěti vyvolat mylný
dojem bezstarostného života v Evropě a narušit jeho pocit štěstí ze života v prostředí, ve
kterém vyrůstá. (Ano, i přes tvrdé podmínky
chudoby je většina afrických dětí šťastných).
V zájmu ochrany Vašeho soukromí nikdy neuvádějte svůj kontakt (ať už e-mailový, poštovní
nebo telefonický).

