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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 

 

Jak víte, do Toritu bezpečně dorazil náklaďák 

se čtrnácti tunami kukuřičné mouky zakoupe-

ných z našich/vašich prostředků. Distribuce byla 

spravedlivá a rychlá, organizovaná místní církví 

(dohled biskupa Bernarda a bratra Williama ga-

rantuje, že pomoc se dostala k opravdu potřeb-

ným). Na některé se ale nedostalo a jejich zkla-

mání bylo značné. Také je jasné, že potřeba po-

travin je mnohem větší.  

V současné době chystáme (spolu s křes-

ťanskou organizací Feed The Hungry - Krmte 

hladové) další nákladní auto s jídlem. Jsme šťast-

ní, že jsme našli cestu, jak dopravit potraviny do 

jinak nedostupné oblasti a že můžeme garanto-

vat spravedlivou distribuci, ale zároveň je nám 

líto, že ji nemůžeme využít lépe.  

Máme velkou touhu, aby nevyjelo jen jedno 

auto, ale abychom mohli vypravit náklaďáků více. 

Jedna tuna mouky se dá v Ugandě koupit za tisíc 

dolarů, jeden náklaďák uveze deset až patnáct 

tun. Na jeden náklaďák potřebujeme tedy kolem 

300-400tisíc Kč). 

 Diakonie Církve bratrské v rámci své veřejné 

humanitární sbírky Matouš25 vyhlásila projekt 

Potraviny pro Jižní Súdán na shromažďování 

prostředků na pomoc Toritu. Její stav lze sledo-

vat na transparentním účtu, vybralo se již přes 

sto tisíc korun.  

Finance, darované prostřednictvím tohoto 

projektu, stejně jako finanční dary, shromažďo-

vané Spolkem pro Jižní Súdán, tedy společně 

vytvářejí zdroj pro financování dalších transportů 

pomoci do Toritu a okolí. Pomáhejte s námi!  

Dále zkoušíme oslovovat potenciální sponzo-

ry, firmy i instituce, píšeme na místa (u nás 

i v zahraničí), kde se rozhoduje o humanitární 

pomoci. Nabízíme jim naše „know-how“ ve smys-

lu: my máme kontakty na místě a jsme schopni 

pomoc dostat tam, kam je třeba, a zajistit féro-

vou distribuci, ale hledáme silného sponzora. 

Naše dosavadní pokusy jsou však amatérské 

a spíše intuitivní. Hledáme proto spolupracovní-

ky, kteří se v této oblasti orientují a jsou schopni 

nám poradit. Uvítáme vaše zkušenosti s fundrai-

singem, kontakty i typy, prosím ozvěte se! 

Z našich dalších aktivit:  

Odeslali jsme léky, potraviny, výukové 

a evangelizační materiály pro Jonáše a Joan ve 

zdravotním středisku v Ofirice (plus několik mo-

bilních telefonů a jeden notebook pro spolupra-

covníky biskupa Bernarda).  

Odeslali jsme 50 kg potravin a materiálu pro 

pastora Simona v uprchlickém táboře v Ugandě. 

Zatím dorazily do Ugandy pastoru Abrahamovi, 

který je má předat dál. Čekáme na další zprávy. 

Udržujeme kontakt s ostatními našimi blíz-

kými a snažíme se je povzbuzovat a podporovat.  

Aktuality ze země můžete sledovat např. na  

http://radiotamazuj.org/en. 

Modlete se spolu s námi za Jižní Súdán! 
 

Vítek a Rosťa 
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