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W jaki sposób możesz się zaangażować? ● Przekaż 1%

WSTĘP
Chcielibyśmy w tym newsletterze podsumować to, co wydarzyło się w ramach naszych działań w Ugan dzie dzięki Bożej łasce w poprzednim 2011 roku. Jesteśmy zaskoczeni jak wiele się zadziało i że podołaliśmy po mimo wielu trudności, jakie po drodze następowały. Dzięki wierności Boga udaje nam się zawsze zwycięsko
wychodzić w wszelkich problemów. Całą chwałę więc oddajemy naszemu wspaniałemu Bogu.
Nasz rok rozpoczął się w Ugandzie i wiele z tego, co tam się działo, opisywaliśmy w czytywanych przez
niektórych z Was newsletterach, które wciąż dostępne są w internecie. Pisząc je mieliśmy nadzieję, że nie tylko
poinformują o tym, co się z nami działo, ale także będą budujące poprzez Słowo Boże w nich zawarte i przez
świadectwa Bożego działania. Czas naszego pobytu w Ugandzie zakończył się po świętach Wielkanocnych. Pod
koniec kwietnia byliśmy już w Polsce.
Niedługo po naszym powrocie nastąpiła
dwumiesięczna wizyta gościa z Ugandy, p. Davida
Busobozi Manyindo. W czasie swego pobytu w Polsce odwiedził wiele społeczności, szkół i innych
miejsc, głosząc kazania i modląc się o ludzi.
Byliśmy poruszeni świadectwem życia naszego gościa. M. in. opowiadał nam o tym, jak Bóg
powołał go wraz z żoną Annet do służby wśród
dzieci. Od momentu powołania, małżeństwo to
przyjęło pod swój dach 38 bezdomnych dzieci.
W momencie, gdy Dawid Manyindo przebywał
w Polsce, jego dużej rodzinie w Ugandzie groziła
eksmisja z powodu warunków mieszkalnych (wynajmowali czteropokojowy dom, a dzieci spały po
troje na jednym łóżku).

Liczna rodzina "New Hope"
wspierana przez Polaków

Dzięki finansowej pomocy Polaków, w momencie gdy to piszemy, nowy dom dziecka „New Hope”
w miejscowości Kyenjojo jest już wybudowany. Dzieci już tam mieszkają od kilku tygodni. Bardzo serdecznie
dziękujemy za to wsparcie w imieniu obdarowanych.

www.uganda.info.pl
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We wrześniu mieliśmy następnego gościa
z Ugandy, z Góry Modlitwy – Paula Busobozi. Ten
człowiek poruszał nas historią drogi ku odkryciu swego powołania. Częścią jego świadectwa było samotne
przebywanie w miejscu szukania Boga, niczym Jan
Chrzciciel na pustkowiu, w afrykańskim buszu, gdzie
później powstało centrum jego służby „Góra Modlitwy o Wszystkie Narody” w Kasozi. Tam zanoszone
są regularnie modlitwy o Polskę i wisi tam polska flaga. Podczas swego pobytu Paul dzielił się w wielu
miejscach m. in. przesłaniem o chrześcijańskim autorytecie wobec sił ciemności i mocy królestwa Bożego,
a przy okazji opowiadał relacje świadków swego dwukrotnego wskrzeszenia z martwych. W rezultacie zebranych ofiar w Polsce na Górze Modlitwy mogła być
kontynuowana budowa domu spokojnej starości –
jest to jedna z Bożych wizji otrzymanych przez Paula.

Dom spokojnej starości na Górze Modlitwy

Oprócz powyższych głównych i bardzo angażujących nas działań, które zajęły osiem z dwunastu
miesięcy poprzedniego roku, byliśmy zajęci innymi
aktywnościami, które trwają już od paru lat. Dzięki
zaproszeniom nauczycieli, a nawet uczniów (czasem
wystarczy tak niewiele, a w szkole można opowiedzieć o dziełach Bożych), mogliśmy zrobić wiele prezentacji na temat działań w Ugandzie w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych, na uniwersytetach i nawet w przedszkolu.
W niektórych z tych miejsc, ku jeszcze większej uciesze zapraszających, byliśmy wraz z naszymi gośćmi
z Ugandy.
Odpowiedzieliśmy też na nowe zaproszenia
z wielu społeczności chrześcijańskich, aby podzielić
się tam naszym świadectwem. Oprócz tego Honia
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mogła opowiedzieć świadectwo w październiku na
zjeździe Szkoły Misyjnej św. Pawła, następnie na spotkaniu dla kobiet w Ustroniu, na kilku wakacyjnych
rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym oraz na studenckim zjeździe noworocznym, organizowanym
przez Ruch Nowego Życia.
Honoratka gościła również z prezentacją
w Filharmonii Kaliskiej na specjalnym koncercie
z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.
Wszystkie te owocne spotkania zawdzięczamy ludziom, którzy kierowani przez Ducha Świętego (jak
wierzymy) spowodowali otwarcie nowych „drzwi” dla
możliwości podzielenia się świadectwem i informacjami na temat potrzebujących w Ugandzie.
Przez krótkie okresy, kiedy przebywaliśmy
w naszym domku w Wielkopolsce, wciąż zajmowaliśmy się pracą misyjną, tylko od strony administracyjnej, np. korespondencją. Wiele czasu pochłania nam
koordynacja adopcji na odległość i innych projektów
pomocy dla Ugandy. Cieszymy się, że Polacy okazują
się otwarci na wołanie o wsparcie naszych braci
z Afryki. Naszą wizją jest łączenie tych, którzy chcą
pomóc, z tymi, którzy tej pomocy potrzebują.
W większości przypadków to darczyńcy wybierają cel,
na który chcą przeznaczyć pieniądze. Stąd też wielość
projektów, w które można się angażować poprzez
wsparcie finansowe lub materialne (np.wysyłanie paczek do Ugandy). Dla nas wiąże się jednak to z dużą
ilością pracy przy komputerze. Chodzi o przyporządkowywanie środków do poszczególnych projektów,
a potem sprawdzanie raportów z wydanych w Ugandzie pieniędzy, a także komunikacja z Ugandą. Dokładamy starań, by pieniądze były wydawane na cele
zgodne z przeznaczeniem wyznaczonym przez ofiarodawców. Modlimy się, by ręce naszych współpracowników w Ugandzie były czyste w tej kwestii, gdyż pieniądze jako najmniejsza rzecz w Królestwie Bożym
i już nieraz okazywały się powodem upadku wierzących z powodu miłości do pieniędzy, którą Bóg nazywa bałwochwalstwem (Kol 3, 5). Przy tej okazji potwierdzamy, że nadal 100% pieniędzy ofiarowywanych na pomoc Ugandyjczykom jest przeznaczane na
odpowiednie projekty, zgodnie z wolą wpłacających.
Najwięcej pracy jest związane z koordynacją
korespondencji polskich „rodziców” z ich dziećmi
z Ugandy. Ze względu na słabą współpracę w tej mierze ze strony ugandyjskich przyjaciół (którzy sami są
Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 20.03.2012 ● strona 2 z 11

bardzo zajęci) niestety ta aktywność nie należy do
najefektywniej przez nas wykonywanych. Wciąż szukamy rozwiązania do usprawnienia funkcjonowania
tego projektu, w czym często pomagali nam polscy
wolontariusze wyjeżdżający do Ugandy. Od lutego
2012 m. in. tę pracę będą wykonywać Henry i Mirka
– nasi współpracownicy i reprezentanci w Ugandzie.

kierunkach pedagogicznych i finansowych. Koszty
studiów w Ugandzie są wysokie i młodzież,
a w szczególności sieroty, nigdy nie mieliby szansy,
by je skończyć bez pomocy. Mamy nadzieję, że studenci szczególnie kierunków pedagogicznych, trafią
w przyszłości jako nauczyciele do szkół chrześcijańskich, którymi się opiekujemy w Ugandzie.

Oprócz dużej grupy wolontariuszy, którzy wyjechali do Ugandy w styczniu 2011 (o czym pisaliśmy
w newsletterach), pojechało tam również kilkoro innych osób. Cieszymy się z tego, że niektórzy wolontariusze aktywizują się potem jeszcze na miejscu w Polsce. Kilkoro z nich po powrocie zupełnie samodzielnie organizowało akcje związane z pomocą dla Ugandy lub z prezentacją na temat swego pobytu w kościołach i w szkołach. Cieszymy się, że mogliśmy mieć
udział w ich wyjeździe poprzez m.in. doradztwo i koordynację ich pobytu w Ugandzie.
Dziewczęta w szkole zawodowej

RAPORT Z AKTYWNOŚCI
W ROKU 2011
Oto lista niektórych rzeczy, które miały miejsce w 2011 roku Ugandzie m. in. z pomocą wielu
z Was – Darczyńców:
1) Comiesięcznym wsparciem finansowym w projekcje adopcji na odległość „moje dziecko z Ugandy”
było objęte regularnie 95 dzieci i młodzieży. Ta
liczba się stale powiększała. Pomoc przychodząca
do Ugandy z tego projektu jest dzielona na kilka
domów dziecka, w których dzieci są objęte sponsoringiem. Z tych zasobów była kupowana żywność
dla dzieci oraz były finansowane najpotrzebniejsze
wydatki związane z higieną, edukacją i podstawowym leczeniem dzieci. Domami dziecka objętymi
tym projektem w 2011 roku były: „Home Again”
w Kaihurze, „MMH” w Kasiinie, „New Hope”
w Kyenjojo, dom prowadzony przez Gorret Kugonza w Misandika oraz kilkoro sierot pozostających
pod opieką w domach swych krewnych.
2) W ubiegłym roku czternaścioro młodych ludzi uczyło się na kursach zawodowych i studiach w projekcie „nadzieja przez edukację”. Są to kursy zawodowe
np. nauczycielski, rachunkowości, pielęgniarski,
weterynaryjny i inne oraz studia wyższe głównie na
www.uganda.info.pl

3) Kilkunastu młodych ludzi uczyło się w zawodówkach w projekcie „zawodówka dla sieroty”. Te tanie szkoły dają możliwość biednej wiejskiej młodzieży na uzyskanie zawodów krawcowych, fryzjerek, kucharek, stolarzy, mechaników i innych.
4) Zostało kupionych siedem krów dla domów dziecka, w których wychowują się dzieci zakażone wirusem HIV. Takie dzieci potrzebują bardziej urozmaiconego pożywienia, a dzięki krowom dzieci
mogą pić mleko i jeść owsiankę na mleku. Krowy
w krajach afrykańskich odgrywają też w pewnym
stopniu rolę banku – gdy ktoś ma zaoszczędzone
pieniądze kupuje krowę, którą można rozmnażać
i w ten sposób powiększać swój majątek.

Jedna z krów ofiarowanych dla dzieci
z domu dziecka "New Hope"
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5) Podarowano kilkanaście kóz dla wdów w projekcie „mały biznes dla wdowy”. Jest to jeden ze sposobów pomocy wdowom, aby mogły zapewnić
utrzymanie sobie i swoim dzieciom. Podobnie jak
z krowami, kozy można w miarę szybko rozmnożyć i dzięki sprzedaży mleka, mięsa lub koźląt
uzyskać pieniądze na utrzymanie.

8) Dziesiątki wdów zostało obdarowanych żywnościowymi pakietami świątecznymi.
9) Biblie dla wierzących Ugandyjczyków są dalej wyzwaniem. Staramy się ich zachęcać, by mimo
wszystko sami poświęcali swoje nawet skromne
środki na zakup Pisma Świętego. Dla studentów
i dla dzieci, których na to całkowicie nie stać, kupujemy Biblie w języku lokalnym rutooro lub
w jęz. angielskim.

Wdowy otrzymują kozy

6) Zakupionych zostało około 40 moskitier. Spanie
pod siatkami zwanymi moskitierami to podstawowy
sposób profilaktyki przeciw malarii – choroby tropikalnej, przenoszonej przez komary. Zachorowanie
wiąże się z kilkoma tygodniami bardzo przykrych
objawów, wysokiej gorączki, bóli w różnych częściach ciała, wymiotów, biegunki i ogromnej senności i zmęczenia. Na malarię nie ma szczepionki.
7) Zostało kupionych około 150 par sandałów i butów (poza obuwiem dla dzieci z domów dziecka).
Dzieci chodzące bez butów narażone są na częste
infekcje stóp między innymi przez tzw. pchłę piaskową, której namnażenie się w stopie może spowodować w konsekwencji deformację stopy.

Biblia w języku rutooro

10) Dożywianie dzieci zakażonych wirusem HIV. Jak
już było wyżej napisane, takie dzieci potrzebują bardziej urozmaiconego jedzenia. Ze środków wpływających z projektu „mleko dla dziecka HIV+” kupowane są jajka, soja, owoce, warzywa i mięso, co
wzbogaca monotonną dietę i poprawia odporność
zakażonych dzieci.
11) W grudniu, jak co roku, zorganizowaliśmy akcje
świąteczne dla biednych dzieci. Odbyły się one
w pięciu miejscowościach w regionie Kyenjojo.
Zostało rozdanych około 700 prezentów, które
najczęściej stanowiły odzież, buty i artykuły gospodarstwa domowego. Opisowi akcji poświęciliśmy jeden z naszych poprzednich newsletterów.
12) Została wybudowana pierwsza studnia w Kyaruswera. Miejsce, w którym powstała, było wcześniej stawem z brudną wodą, z której czerpało ponad stu mieszkańców wioski z okolicy Galihuma.
Teraz mieszkańcy są bardzo wdzięczni za czystą
i bezpieczną wodę. Ze studni regularnie korzysta
znacznie więcej ludzi.

Sandały i moskitiery
www.uganda.info.pl
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15) Wybudowanie domu dziecka „New Hope” w Kyenjojo było koniecznością wobec wcześniejszego zagęszczenia w domu p. Busobozich, gdzie na 70m²
mieszkało 42 dzieci i dwoje dorosłych. Teraz ta
wielka rodzina została podzielona na dwie części.
Starsi chłopcy i dzieci p. Busobozich mieszkają tam
gdzie wcześniej, a pozostałe dzieci i starsze dziewczęta mieszkają w nowym domu z małżeństwem
opiekunów p. Florence i Raphielem.

Studnia w Kyaruswera

13) Zostało zorganizowanych kilka szkoleń dla nauczycieli szkół chrześcijańskich, z którymi współpracujemy i które są comiesięcznie finansowane przez
Polaków. Pierwsze z tych szkoleń prowadziliśmy
osobiście, a następne odbyły się dzięki prowadzeniu ich przez wolontariuszy przyjeżdżających z Polski. Oprócz tego w maju dyrektorzy tych szkół wyjechali do Kampali na specjalną konferencję poświęconą edukacji chrześcijańskiej. Jest to jeden
z naszych najbardziej przyszłościowych projektów
i chcielibyśmy szkoleniom nauczycieli poświęcić
więcej uwagi w bieżącym roku. Planujemy także
budowę centrum edukacyjno-ewagelizacyjnego.

Nowopowstały dom dziecka
„New Hope”

16) Wybudowane zostały drewniane konstrukcje
szkoły podstawowej i przedszkola przy domu
dziecka „New Hope”. Szkoła o nazwie „New Day”
(„Nowy Dzień”) jest jednym z projektów prowadzonych przez Davida i Annet Busobozi w ramach
ich organizacji „Burden Bearers”. W ciągu kilku
lat drewniane pomieszczenia szkolne trzeba będzie zamienić na murowane ze względu na lokalne przepisy.
17) Zbudowano kilka pomieszczeń z desek w szkole
podstawowej w Misandika. Dyrektorem i pomysłodawcą szkoły jest p. Gorret Kugonza.

Szkolenie dla nauczycieli trzech szkół

14) Wybudowany został budynek szkoły podstawowej
w Kasiinie. W budynku obok sierocińca „MMH”
mogły odbywać lekcje czterech klas szkoły podstawowej. W razie potrzeby budynek może w przyszłości służyć jako dodatkowe miejsce dla dzieci
z domu dziecka lub szkoła zawodowa.

www.uganda.info.pl

18) Również wybudowano drewniane przedszkole
i kilka klas szkoły podstawowej w Nyakagongo,
gdzie wszystkim koordynują p. Samuel i Robinah
Musinguzi.
19) Zakupiony został zbiornik na wodę deszczówkę
i rynny przy domu dziecka w Kasiinie. Dzięki
zbiornikowi nie trzeba tak często chodzić po wodę
do odległej studni i dzieci oszczędzają wiele czasu
i wysiłku fizycznego. Noszenie wody ze studni
było najbardziej uciążliwe w podeszczowym błocie – obecnie po opadach deszczu nie trzeba
w ogóle chodzić po wodę do studni.
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23) Zakupiono około 50 ławek szkolnych, kilka tablic,
pomoce szkolne i mundurki szkolne dla kilkudziesięciu dzieci do szkół, które były wspierane przez
Polaków.

Zbiornik na deszczówkę
zakupiony dla domu dziecka w Kasiinie

20) Kupione były także dwa inne zbiorniki na wodę na
Górze Modlitwy Kasozi. Tutaj potrzeba wody była
największa ze względu na dużą odległość do najbliższych studni. Poza tym za wodę z tych ujęć
wody trzeba było płacić, a następnie transportować
ją motocyklem lub samochodem na wysoką górę.
21) Na Górze Modlitwy Kasozi rozpoczęto budowę
chrześcijańskiego Domu Spokojnej Starości. Ten
projekt jest jeszcze nieskończony ze względu na
wzrost cen materiałów i siły roboczej w Ugandzie.
22) Został zbudowany piec z kominem oraz budynek
kuchni przy domu dziecka w Kasiinie. Teraz gotowanie tam jest mniej uciążliwe, szczególnie w czasie pory deszczowej. Poza tym w piecu można
przygotować specjały niemożliwe do zrobienia na
ognisku.

Piec z kominem zbudowany w Kasiinie

www.uganda.info.pl

Niektóre z zakupionych ławek i tablic
dla szkół

24) Zorganizowana i sfinansowana została konferencja dla około 200 dzieci w pobliżu Kasiiny. Wykładowcami byli wolontariusze z Polski i zaprzyjaźniony Niemiec. Oprócz tego podczas wydarzenia odbyło się wiele atrakcji i ciekawych aktywności dla dzieci.
25) Były finansowane konsultacje medyczne, leczenie
i operacje dzieci. Najczęstszą chorobą, na którą
dzieci zapadały, była malaria, średnio raz na 3
miesiące. Cieszyliśmy się bardzo, że przyszły też
środki na chirurgiczne usunięcie bolesnych narośli na ciele Maureen, jednej z podopiecznych
z domu dziecka „New Hope”.

Wycięte znamiona
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26) Z napływających środków mogła być utrzymywana szkoła zawodowa „New Life” (”Nowe Życie”)
w Kyenjojo. W szkole tej młode dziewczyny zdobywają umiejętność szycia ubrań oraz robienia
swetrów na specjalnej maszynie. Uczy się też tam
kobiety wyrobu lokalnych artykułów artystycznych takich jak korale, koszyki, maty, itp.
27) Comiesięcznie były finansowane chrześcijańskie
szkoły podstawowe i przedszkola w Kaihurze, Kyenjojo, Kasiinie, Misandice i Nyakagongo. Główne
wydatki to były wciąż niestety niewielkie pensje
nauczycieli (ok. 150-400 zł miesięcznie na nauczyciela) oraz codzienne drugie śniadanie (kukurydziana owsianka) i skromny obiad (posho i fasola) dla dzieci. Poza tym w miarę możliwości zakupywano podręczniki i przybory szkolne.
28) Został częściowo wyposażony salon fryzjerski w
Kaihurze (w ramach Village Art BHTF) w projekcie „mały biznes dla wdowy”.

30) Została wyposażona sala w Kyenjojo do przeprowadzania kursów komputerowych jako projekt, z którego dochód miał częściowo utrzymywać dom dziecka.
31) Swój niezwykły wkład w rozwój duchowo-materialny ludzi regionu Kyenjojo w 2011 roku miało dziewiętnastu wolontariuszy z Polski. W styczniu miał
miejsce pierwszy wyjazd grupowy (8 osób). Każdy z
tych dziewiętnastu wolontariuszy zostawił po sobie
trwały ślad. Będąc na przykład w takim miejscu jak
Uganda możemy rozpoznać nasze unikalne strony
osobowości i z powodzeniem używać naszych talentów i darów. Niektórzy wolontariusze dopiero podczas pobytu rozpoznali pewne swoje talenty i służyli
nim ludziom, wśród których przebywali.
32) Zostały wysłane z Polski z ramienia organizacji
„Bread of Life” profesjonalne zestawy podręczników do nauki języka angielskiego.

Podręczniki do języka angielskiego
przesłane do Ugandy
Wdowa Ruth w swoim salonie
fryzjerskim

33) Został kupiony samochód do celów misyjnych
w Ugandzie.

29) Wybudowany został murowany dom w Miranga dla
wdowy Peluce opiekującej się kilkorgiem dzieci.

Dom dla wdowy w Miranga

www.uganda.info.pl

Szkolenie dla nauczycieli w Kaihurze

Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 20.03.2012 ● strona 7 z 11

Poza tym w roku 2011:
1) Odbyły się dwie dwumiesięczne wizyty ugandyjskich gości w Polsce. Łącznie przejechaliśmy około 5 tysięcy kilometrów, będąc w wielu społecznościach, tłumacząc gości na tych spotkaniach i
opiekując się nimi.
2) Wysłano z Polski kilkanaście paczek do Ugandy.
Paczki zawierały głównie odzież nową i używaną,
obuwie, żywność, przybory szkolne oraz artykuły
gospodarstwa domowego.

5) Odwiedziliśmy około 30 społeczności wierzących,
gdzie mogliśmy się też dzielić naszym świadectwem działań w Ugandzie.
6) Dokonaliśmy kilku prezentacji na rekolekcjach i
konferencjach chrześcijańskich.
7) Przetłumaczyliśmy wiele listów od i do sponsorowanych dzieci oraz od i do ich sponsorów.
8) Przygotowaliśmy dziesiątki profili dzieci i młodzieży do projektów „adopcja na odległość” i „nadzieja przez edukację”.
9) Wysłaliśmy setki listów pocztą do sponsorów
dzieci i młodzieży.
10) Przeprowadziliśmy niezliczoną ilość rozmów telefonicznych oraz osobistych w sprawach dotyczących działań w Ugandzie.
11) Korespondencja drogą internetową objęła w 2011
roku około cztery tysiące mejli i wiadomości.

Paczki z Polski

3) Rozdano kilkaset książek Honoraty „Aby do czegoś dojść...” oraz DVD „Dzieci Ugandy”, a uzbierane z tego środki przeznaczone zostały na edukację i opiekę nad dziećmi w Ugandzie.
4) Mieliśmy wystąpienia w około 10 szkołach.
Zdjęcie zrobione w grudniu 2011
podczas jednego z przyjęć świątecznych

W drodze na prezentację na temat
Ugandy w jednej ze szkół

www.uganda.info.pl

Dzieci z wioski przyszły bardzo licznie
na Styczniową Konferencję Dziecięcą
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PODSUMOWANIE
Pan Bóg w tym roku dawał nam doskonałe
zdrowie, optymizm i kreatywność, aby wszystkiemu
podołać. Sprawiało nam to też wielką radość. Ta radość i satysfakcja wynikały szczególnie z wykonywania Bożej woli oraz przekonania, że robimy to, do
czego Bóg nas powołał. Naszą motywacją była miłość
Boża i wskazówki Biblii, gdzie czytamy, że samemu
Panu Bogu nie jest obojętny los sierot, wdów, ubogich i pokrzywdzonych. W tych wszystkich działaniach widzieliśmy radość i wdzięczność obdarowanych w Ugandzie oraz szczęście obdarowujących.
Drodzy Darczyńcy – bardzo Wam dziękujemy za zaufanie i że razem mogliśmy wziąć udział w dziełach
miłosierdzia w Ugandzie.
„Posługiwanie bowiem tej sprawie
nie tylko uzupełnia to,
na co nie stać świętych,
lecz obfituje w liczne dziękczynienia
składane Bogu.
Ci, którzy oddają się tej posłudze,
wielbią Boga za to,
żeście posłuszni
w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa,
a w prostocie
stanowicie jedno z nimi
i ze wszystkimi.
A w swych modlitwach za was
okazują wam miłość
z powodu przebogatej w was łaski Boga.
Dzięki Bogu
za Jego dar niewypowiedziany”
(2 Kor 9, 12-14).

Gorret Kugonza z niektórymi dziećmi
wspieranymi przez Polaków

Jeden z naszych studentów
w szkole medycznej

Szczęśliwa Grace pokazuje dyplom
ukończenia kursu sekretarskiego
dzięki pomocy z Polski

Za wszystko, co wymieniliśmy w tym newsletterze i za to, co wydarzyło się w naszym życiu i służbie w roku 2011 (opisanie ich zajęłoby o wiele więcej
miejsca) i za naszą przyszłość, oddajemy dziękczynienie i chwałę i cześć w Jezusie Chrystusie naszemu kochanemu, wspaniałemu, łaskawemu, sprawiedliwemu, wiernemu i miłującemu Bogu Ojcu, Stworzycielowi nieba i ziemi.
Honorata i Piotr Wąsowscy

www.uganda.info.pl

Niektóre z podręczników
kupione do szkoły w Kaihurze
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W jaki sposób możesz się
zaangażować?
I. Módl się:
1) aby Pan Bóg objawiał nam szczegóły związane
z naszymi działaniami w Ugandzie oraz pokazywał nowe kierunki dla działań misyjnych
2) o finanse na budowę centrum edukacyjno-ewangelizacyjnego w Ugandzie
3) o nauczycieli w szkołach chrześcijańskich,
o wzrost duchowy i pomoc Ducha Świętego
w prowadzeniu dzieci do Jezusa Chrystusa
4) o dzieci i młodzież, do których dociera nasza misja by wszystkie poznały Pana Jezusa osobiście,
stając się solą ziemi i światłem na świecie
5) o Mirkę i Henrego, naszych współpracowników
w Ugandzie

PRZEKAŻ 1% PODATKU
ZA ROK 2011

NA POTRZEBY
W UGANDZIE
Fundacja KAIROS
KRS 0000214806
w rubryce
Cel szczegółowy
należy wpisać Uganda
na stronie Fundacji KAIROS
http://fundacjakairos.org/1procent
jest link do darmowego, dedykowanego
(wpisany KRS Fundacji KAIROS)
programu do rozliczania pitów

6) cokolwiek Bóg położy na sercu w kontekście tej
misji
II. Wesprzyj finansowo projekty pomocy:
1) wsparcia dla domów dziecka
2) adopcji na odległość dzieci z domów dziecka
3) sponsoringu edukacji dzieci i kursów zawodowych młodzieży
4) budowy centrum edukacyjno-ewangelizacyjnego
5) zobacz też inne projekty pomocy sierotom i wdowom
w
Ugandzie
na
naszej
stronie:
www.uganda.info.pl lub napisz po dodatkowe informacje misje@wse.org.pl

Dzieci z domu dziecka „New Hope” pokazują
co dostały w jednej z paczek z Polski

III. Pojedź do Ugandy jako wolontariusz!

Zapraszamy na naszą stronę:
www.uganda.info.pl
P. David Busobozi z wizytą w szkole

www.uganda.info.pl

Honorata i Piotr Wąsowscy ● dnia 20.03.2012 ● strona 10 z 11

Dzieci i szkoła w Kyenjojo

Dożywianie dzieci zakażonych wirusem HIV

Szkoła i dzieci w Nyakagongo

Niektóre dzieci chorujące na malarię
wymagają hospitalizacji

Przy szkole w Misandika

Uczniowie na tle szkoły w Kasiinie

Z nauczycielami i uczniami szkoły
w Kaihurze

www.uganda.info.pl

Zdjęcia z wielu aktywności ujętych w raporcie
można obejrzeć na stronie:
https://picasaweb.google.com/hakiiki
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