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Drazí přátelé Shalomu,
Listopad byl pro SfU měsícem změn. Dům se naplnil novými lidmi. Dětem začali prázdniny a tak k nám na
prázdniny přišla Desire. Novým členem rodiny je taky desetiletý Gilbert, brat Jane. Jsou to sirotci. Gilbert se celý rok toulal
v horách, protože jeho příbuzné tety s ním špatně zacházely a vyhnaly Gilberta z domu. Proto se toulal a pásl kozy pro lidi,
kteří mu za to dali alespoň najíst. Trpěl a ještě trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Když se Jane podařilo bratra najít,
byl celý špinavý a zanedbaný. Nohy měl postiženy tzv.“jiggers“, které způsobuje blecha písečná. Podařilo se nám dát
Gilberta do pořádku, ale pořád je hodně plachý a mluví jenom s malou Desire, s kterou jsou nejlepší kamarádi. Jinak je to
milý a chytrý kluk. Dalším novým členem domácnosti je Provia, naše nová kuchařka. Vaří výborně.

Nerozluční kamarádi : Gilbert a Desire

Gilbert

Do nedaleké vesnice Kahija přišla skupina kanadských dobrovolníků organizace ACTS. Kromě jiných projektů,
mají vodní projekt a program pro vdovy. Často jsme je navštěvovali a taky jsme uspořádali párty u nás. Podařilo se nám
potkat i ředitele ACTS, kterému jsme ukázali naši stavbu a poprosili o pomoc při řešení problému jak dostat vodu na
pozemek.

Párty s dobrovolníky z ACTS

S dobrovolníky a ředitelem ACTS na našem pozemku
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V ordinaci jsme řešili zajímavý případ těžké alergické reakce u dítěte. Reakce vznikla po aplikaci neznámých injekcí ve
vesnické „klinice“. Dítě bylo celé oteklé, ale po několikadenní léčbě se jeho stav výrazně zlepšil.

Dítě na druhý den léčby, kdy otok ustupoval
Na klinice jsme začali s testováním břišního tyfu s H.pylori (bakterie podílející se na vzniku žaludečních vředů, které jsou
tady časté).
Na stavbě kliniky jsme pro nedostatek financí nepokročili. Ale alespoň se nám podařilo dokončit jednu místnost (omítka+
podlaha, provizorní dveře), která bude prozatím sloužit jako sklad materiálu a nástrojů.
Plán pro prosinec : dokončení výsadby živého plotu kolem pozemku
Blíží se Vánoce, proto Vás prosíme alespoň o malý dárek pro potřebné lidi v Ugandě. Přispět můžete 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

