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Nyakyera, Ntungamo district 3.10.2013

Drazí přátelé Shalomu,
V září začalo období dešťů, ale nepodařilo se nám ještě postavit střechu na klinice. S příchodem dešťů se vyprahlá
krajina opět krásně zazelenala.

Tropická bouře

Lukáš odjíždí z Nyakyery v Ugandském stylu

Na začátku září odletěl dobrovolník Lukáš Malý, který na klinice pracoval dva měsíce. V září jsme přivítali dva
nové zaměstnance: ekonoma Rodgera a zdravotního bratra Jacksona. Rodger během dvoutýdenního kontraktu udělal
účetnictví organizace a vypracoval statistiky. Jackson nastoupil na plný pracovní úvazek na naší klinice.

Rodger při práci na účetnictví a statistikách

Nový zaměstnanec – zdravotní bratr Jackson

Na klinice jsme rozšířili servis pro pacienty: začali jsme testovat HIV. Pacienti preferují testování u nás, protože
kromě testování poskytujeme i poradenství díky zdravotnímu bratru Jacksonovi, který absolvoval kurz HIV testování a
poradenství pro zdravotníky. Pacienti taky oceňují, že při testování je zachována diskrétnost.
V laboratorní místnosti jsme udělali úpravy. Místnost jsme rozdělili závěsem na dvě části a za závěs umístnili
lůžko. Tak jsme vytvořili prostor pro přijetí pacienta na denní infusní léčbu. Je to zejména v případě těžké malárie, kdy je
nutná infusní léčba s chininem.
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lůžko pro infuzní léčbu

V září děti opět nastoupili do školy po prázdninách. Začal třetí trimestr školního roku. Studenti, které podporujeme, se vrátili
do školy. Do školy jsme poslali i pětiletou Desire, které matka je v pokročilém stadiu AIDS. Její matka nás pro zoufalou
situaci prosila o pomoc pro její dceru Desire, o kterou se pro slabost už nemůže starat. Otce ani příbuzné, které by se
postarali, Desire nemá. Proto jsme Desire vzali do nedaleké internátní školy Good Hope. Zaplatili jsme ji školní poplatky,
nechali ušít uniformu a nakoupili školní pomůcky. Desire odcházela do školy hrdá a šťastná, že může studovat.

Desire cestou do školy
Náš dlouhodobý pacient Ronald s chronickou infekcí kostí pravé nohy odjel na kontrolu do misijní nemocnice v Entebbe.
V nemocnici podstoupil další operaci, kterou jsme mu zaplatili. Hybnost končetiny je dobrá a Ronald už zvládá chodit jen
s jednou berlí.
Během září jsme sice střechu nepostavili, ale podařilo se nám získat dostatek finančních prostředků na její stavbu. část peněz
jsme získali od českých dárců, část peněz získal otec Alfred od dárců v USA.
Plán pro říjen: Stavba střechy zdravotního centra Shalom
Aby činnost neziskové organizace Shalom for Uganda mohla pokračovat, potřebujeme Vaši pomoc. Peníze jsou potřeba
zejména na pokračování stavby zdravotního centra Shalom. Prosíme o finanční příspěvek na účet v ČSOB č.
249250857/0300. Děkujeme. Na požádání vystavíme doklad o daru pro daňové účely. Zveme Vás na naše oficiální stránky:
www.shalomforuganda.cz,

www.shalomforuganda.com

