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Drazí přátelé organizace Shalom for Uganda !
Zdravíme z vesničky Nyakyera na jihozápadě Ugandy a posíláme novinky.
V červnu naplno propuklo období sucha a taky přibyli pacienti s malárií na naší klinice. Měli jsme několik případů
těžké malárie, i u malých dětí, proto jsme se rozhodli zorganizovat další osvětovou přednášku pro veřejnost. Přednáška byla
v kostele ve vesnici Kahengyere a mluvili jsme o prevenci malárie, břišního tyfu a jiných nemocí a o správné výživě dětí a
nemocných. Opět jsme nabádali rodiče, aby přišli na léčbu nemocným dítětem včas, ne když je dítě už vážně nemocné. Na
klinice jsme často svědky toho, že rodiče donesou dítě až když je už dlouho nemocné a v tom případě je i léčba dlouhá a
nemoc může zanechat následky. Na konci přednášky byl prostor na dotazy.

Osvětová přednáška v kostele v Kahengyere
V červnu jsme přivítali dva nové dobrovolníky : Jakuba a Petera. Zdravotní bratr Jakub Kejzlar začal pracovat na klinice
a Peter Bojo nastoupil jako učitel angličtiny na základní školu v Nyakyera. Peter přivezl fotbalové míče pro děti a tak se
denně na dvorku před domem konali fotbalová utkání. Děti pravidelně přicházeli po vyučování v 5 hodin večer hrát fotbal.
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Na klinice jsme léčili několik těžkých případů, kromě jiných holčičku se
zánětem mozkových blan, s kterou rodiče přišli po neúspěšné léčbě u lidového léčitele,
která spočívala v nařezávání kůže na krku. Výsledek byl takový, že holčička má teď
jizvy na krku. Holčička se po léčbě na naší klinice uzdravila.
Holčička, kterou léčitelé „léčili“ nařezáváním kůže na krku

Na stavbě kliniky jsme taky o kousek pokročili. Podařilo se nám konečně zasklít okna a zevní dveře a vykopat
septik. V průběhu července a srpna plánujeme dokončit latríny, koupit futra dveří a koupit a namontovat solární panely.

Prosíme o 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
Zveme Vás taky na naše stránky na Facebooku.

