SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ POLSKIEJ MISJI „BRAMA NADZIEI” W UGANDZIE W 2016 ROKU

W naszym tegorocznym podsumowaniu działań
w Ugandzie w 2016 roku, chcielibyśmy oddać głos
niektórym z osób, których życie zostało przemienione
dzięki finansowej i duchowej pomocy, jaką otrzymały.
Prawdopodobnie te rzeczy nie wydarzyłyby się, gdyby
nie polscy Darczyńcy, którzy przyłączyli się ochotnym
sercem do tego dzieła miłosierdzia poprzez swoje
darowizny i modlitwy.

by mieć środki na odzież. Moim marzeniem była dalsza
nauka. Rok temu dowiedziałem się, że w fundacji „Gate
of Hope” pomagają sierotom. Zgłosiłem się tam i dzięki
sponsoringowi mogłem wrócić do szkoły. Jestem bardzo
szczęśliwy, szczególnie, że od tamtej pory nigdy nie
poszedłem spać głodny.”

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

W Ugandzie sytuacja ubogich młodych dziewcząt
jest bardzo trudna, bo jeśli w rodzinie jest chłopiec, to
gdy środki finansowe są ograniczone, raczej jemu się
daje się szansę na zdobycie zawodu, niż dziewczynie.
W tych okolicznościach skupiamy się na umożliwianiu
dziewczętom pójścia na kursy zawodowe, po skończeniu
których będą mogły znaleźć pracę i wyjść z kręgu
ubóstwa. W odpowiedzi na potrzeby takich dziewcząt
założyliśmy w Kaihurze Centrum Edukacyjne „Brama
Nadziei” („Gate of Hope”), gdzie mogą zdobyć zawód
przedszkolanki.

Obecnie ponad 300 dzieci i młodzieży otrzymuje regularne
wsparcie. W zdecydowanej większości są to sieroty
przebywające w domach dziecka, u krewnych oraz
w internatach szkół chrześcijańskich. Umożliwia im to
chodzenie do szkoły oraz zaspokaja ich podstawowe
potrzeby.
Komuhangi Eunice: „Nie wiem, co
byłoby ze mną, moją siostrą Alice
i naszą mamą, gdyby Pan Bóg nie
postawił na naszej drodze ludzi
z „Gate of Hope”. Jestem bardzo
szczęśliwa, bo choć jestem bardzo
biedna, to mogę chodzić do szkoły.
Nie byłoby to możliwe, gdyby Bóg
nie dał mi sponsorów z Polski. Pan
Bóg odbudował moją wiarę. Także
moja siostra Alice może chodzić do szkoły, a nasza mama,
która cierpi na chorobę „słoniowatość”, nieraz otrzymała
leki i konsultacje medyczne, bo ktoś z Polaków za to
zapłacił. Boże błogosław tym ludziom i błogosław Polskę!”
Tusabe John: „Chciałbym przede
wszystkim podziękować mojej
sponsorce z Polski, cioci Renacie,
za umożliwieniu mi dalszej
nauki w szkole. Moja mama
zmarła w 2001 roku. Potem
mój tato ożenił się powtórnie,
a mną i rodzeństwem zajęła się
macocha. Niestety mój tato zmarł
w 2005 roku wskutek ugryzienia
węża. Zostaliśmy w kiepskiej
sytuacji. Macocha nie chciała już się nami zajmować
i trafiliśmy do krewnych, którzy byli bardzo biedni. Czasem
brakowało nam żywności. Stale mieliśmy przeszkody,
aby chodzić do szkoły. Ja ukończyłem podstawówkę,
ale krewni nie mieli pieniędzy, by posłać mnie do szkoły
średniej. Najmowałem się do różnych prac za grosze,

NADZIEJA PRZEZ EDUKACJĘ

Oto wypowiedź nauczycielki:
„Nazywam się Ssali Betty
i jestem dyrektorką szkoły dla
przedszkolanek „Gate of Hope”
(„Brama Nadziei”) w Kaihurze.
Odkąd zaczęłam tę pracę w 2014
roku, daje mi ona wiele satysfakcji.
Jestem nauczycielką już od
kilkunastu lat i przez to zawsze
byłam bardzo zajęta. Cierpiała
na tym moja osobista relacja z Bogiem, bo brakowało
mi czasu na modlitwę. W naszej szkole modlimy się
z uczennicami każdego dnia, a w niedzielę mamy
dwugodzinne nabożeństwo. W każdym miesiącu mamy
też dodatkowe spotkania modlitewne, posty i modlitwy
nocne. Okresowo uczestniczymy w rekolekcjach
i konferencjach chrześcijańskich, organizowanych
w naszej szkole. Nasze uczennice regularnie biorą udział
w akcjach ewangelizacyjnych. Dzięki pracy w tej szkole
sama znacznie wzrosłam duchowo i przybliżyłam się do
Pana Boga.
Kocham moją pracę i uczennice. Prawie wszystkie
z nich doświadczyły w życiu wiele zła, odrzucenia,
samotności, przemocy. Ponadto większość z nich jest
sierotami, co dodatkowo niesie wiele wyzwań. Razem
z innymi nauczycielami pomagamy tym dziewczętom
duchowo i emocjonalnie. Widzimy jak pod wpływem
naszej troski, miłości i Pana Boga one się zmieniają i to

„Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon
w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić
będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za
szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi” (2 Kor 9:12-13).

jest dla nas największą nagrodą. Niejednokrotnie rodzice
lub opiekunowie prawni tych dziewcząt przychodzą do
nas, aby podziękować za „cud przemiany” ich córek
i podopiecznych. Jestem mężatką od kilku lat, ale niestety
z powodu dużego bezrobocia w Ugandzie oboje z mężem
pracowaliśmy w różnych miastach i widywaliśmy się co
kilka tygodni, a to osłabiało naszą relację małżeńską.
Po tym jak uzyskałam pracę w „Gate of Hope”, po kilku
miesiącach także mój mąż zaczął tu pracować na
budowach szkół, które są finansowane przez Polaków.
Mogliśmy w końcu zacząć funkcjonować jak rodzina
i nasze dzieci nie musiały przeżywać rozłąki z ojcem.
Każdego dnia dziękujemy Panu Bogu za to miejsce
i jesteśmy wdzięczni wszystkim Polakom, których serca
otworzyły się na biednych w Ugandzie.
Absolwentka Kakwere Dissan:
„Kiedy pojawiłam się w szkole
„Gate of Hope”, byłam dziewczyną
nieokrzesaną, zaniedbaną, bez
poczucia własnej wartości i bez
nadziei. Jestem sierotą. Przeszłam
przez wielkie trudności w swoim
życiu. Byłam zamknięta w sobie
i bardzo nieśmiała. W pierwszych
tygodniach szkoły bałam się, gdzie
trafiłam, bo lekcje były przerywane
przez zdemonizowane koleżanki z klasy, w których nagle
w czasie modlitwy lub zajęć biblijnych ujawniały się złe
duchy. Podczas pewnej lekcji jedna uczennica chciała nas
wszystkich zabić maczetą, ale ona nie była wtedy sobą.
Bałam się tego wszystkiego, bo choć wierzyłam w Boga,
nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Nauczyciele
okazywali nam niezwykle wiele miłości, współczucia
i zainteresowania. Udzielali nam wielu duchowych
i mądrych życiowych porad.
Po kilku miesiącach postanowiłam oddać życie Panu
Jezusowi i przyjęłam dar Ducha Świętego. Zmieniłam się
nie do poznania. Stałam się otwarta na ludzi, radosna,
uśmiechnięta i zadowolona ze wszystkiego. Nauka dobrze
mi szła, a mój charakter się zmieniał. Bóg uzdrawiał mnie
z obciążeń mojego przeszłego życia. Dziękuję Bogu za
„Gate of Hope”, bo bez bycia w tej szkole, pozostałabym
osobą w niewoli diabła i udręce swej trudnej przeszłości.
Nie mówiąc o tym, że dzięki moim sponsorom
z Polski ukończyłam kurs i jestem wykwalifikowaną
przedszkolanką. Obecnie mam już pracę i jestem bardzo
szczęśliwa. Bóg uwolnił mnie od nieśmiałości i dał mi
poczucie własnej wartości. Tamta koleżanka, która nas
chciała zabić maczetą, po wielu modlitwach została
w pełni uwolniona i uzdrowiona. Podobnie wszystkie inne
koleżanki z roku mogłyby to zaświadczyć, że w trakcie
kursu nastąpiła w nas ogromna zmiana na lepsze.
Absolwentka Karungi Mary:
„Jestem sierotą. Szczególnie
brakowało mi mojego taty. Kilka
lat po jego śmierci zaczął w nocy
nawiedzać mnie duch, który
podawał się za mego ojca. Mogłam
z nim rozmawiać. Było to dla
mnie namiastką posiadania ojca
i szczerze wierzyłam, że przychodzi
do mnie duch mego zmarłego

taty. Kiedy rozpoczęłam naukę w szkole „Gate of Hope”
dziwiło mnie, że wszyscy ciągle mówią o Bogu i zachęcają
do oddania życia Jezusowi. W końcu i ja to zrobiłam,
ale trochę bez przekonania. Zmagałam się z różnymi
problemami i sama z sobą oraz wybuchami gniewu.
Byłam też nieufna.
Podczas jednej rozmowy z nauczycielką wyznałam jej,
że w nocy przychodzi do mnie duch mego taty. Ona mi
powiedziała, że muszę się tego wyrzec, bo to nie jest
mój tato, tylko zły duch, który się podaje za mego ojca.
Nie mogłam w to uwierzyć i wcale nie chciałam z tego
zrezygnować. Mówiono mi, że to jest spirytyzm i że
w Biblii jest napisane, że Bóg tego zabrania dla naszego
dobra. Długo się zmagałam, ale w końcu wyznałam to jako
grzech i prosiłam Boga o przebaczenie. Potem modlono
się za mnie i uwolniono mnie od tego ducha. Od tamtej
pory już mnie nie nawiedzał, a do mego życia przyszła
duchowa wolność i pokój, jakich nigdy w życiu wcześniej
nie doświadczyłam. W 2016 roku ukończyłam kurs.
Pracuję jako przedszkolanka w najlepszym przedszkolu
w okolicy. Jestem już szczęśliwą osobą, szczególnie
dlatego, że stałam się prawdziwie wierząca i kocham
Boga.”
Uczennica Moonlight Sheillah:
„Kiedy byłam mała, moi rodzice
się rozwiedli. Byłam zła na mamę,
że odeszła od taty i postanowiłam
zostać z nim, a nie z mamą.
Mam czterech braci, więc
wychowywałam się jak chłopiec.
Nienawidziłam tego, że jestem
dziewczyną. Byłam zbuntowana
i zachowywałam się jak chłopiec.
Nosiłam spodnie i nie chciałam nosić spódnicy
w mundurku szkolnym. Przez to ciągle miałam utarczki
z nauczycielami. Z mamą nie chciałam mieć kontaktu, bo
nie mogłam jej wybaczyć. Kiedy mama przychodziła mnie
odwiedzić, nie szanowałam jej.
Po zakończeniu szkoły średniej zapragnęłam zostać
nauczycielką. Trafiłam do szkoły „Gate of Hope”. Na
początku było mi bardzo trudno, bo musiałam nosić
spódnicę w szkole. Nie chciałam się też podporządkować
zasadom tu panującym, a modlitwy mnie nudziły.
Chciałam odejść z tej szkoły, ale otrzymałam sponsoring
z Polski, bo nie miałam z czego zapłacić czesnego.
Byłam za to wdzięczna i powoli moje serce rozmiękało.
Po pewnym czasie przestałam się buntować. Miłość
i mądrość nauczycieli przyciągała mnie do Boga.
Nawróciłam się i przebaczyłam mamie. Zaczęłam
się zachowywać jak dziewczyna. Moja rodzina nie
mogła mnie poznać. W czasie wakacji szkolnych moja
mama przyjechała ze łzami w oczach podziękować
nauczycielom, że mnie odzyskała jako córkę i że w końcu
ją szanuję. Wiem, że tak naprawdę zmieniło mnie
spotkanie z żywym Bogiem.”

SCHRONISKO „AGAPE HOME”
Obok Centrum Edukacyjnego „Brama Nadziei” w 2015 roku
założyliśmy schronisko „Agape Home”, gdzie mieszka
kilka młodych matek z dziećmi, o które w ciągu dnia dba
opiekunka, podczas gdy dziewczyny chodzą do szkoły.

Arijuka Jollen: „Byłam bezdomna
z małym dzieckiem, jak trafiłam
do schroniska „Agape” w 2016
roku. Moje życie nie było łatwe,
szczególnie emocjonalnie. Kiedy
byłam mała, moi rodzice się
rozwiedli. Moja mama wyjechała,
a ja zostałam z ojcem, który
wkrótce się się ożenił. Moja
macocha nie była dla mnie dobra
i uprzykrzała mi życie, dlatego
ojciec zabrał mnie do jego mamy, czyli do babci i z nią
się wychowywałam. Kiedy byłam w szkole podstawowej
nagle w naszym domu pojawiła się jakaś kobieta i moja
babcia powiedziała: „to jest twoja matka i chce cię zabrać
do siebie”. Pojechałam więc z nią. Niestety i tam było
mi źle, bo jej mąż i jego krewni bardzo mi dokuczali. Po
kilku latach nie wytrzymałam i poprosiłam mamę, abym
mogła wrócić do ojca. Niestety w tym czasie mój ojciec
znów się rozwiódł i żył teraz z inną kobietą, od której
również doświadczyłam wiele przykrości. Po ukończeniu
szkoły średniej nie było dla mnie żadnej nadziei na
kontynuowanie nauki w szkole zawodowej. W tym czasie
na mojej drodze pojawił się pewien mężczyzna, który się
ze mną spotykał i obiecał się ze mną ożenić. Wskutek
relacji z nim zaszłam w ciążę. Niestety tuż przed porodem
dowiedziałam się, że on jest żonaty i że wraca do swojej
żony. Znów zostałam sama ze swoimi problemami.
Nie miałam się gdzie podziać. Przygarnęła mnie pewna
osoba, ale nie miałam swego miejsca. Uważałam, że teraz
jeszcze to dziecko będzie przyczyną nieszczęść w moim
życiu i je znienawidziłam.
Kiedy trafiłam do schroniska, miałam na sobie niepraną
odzież od kilku dni. Wyglądałam okropnie i tak się też
czułam, lecz pragnęłam zdobyć zawód w szkole „Gate
of Hope”. Wszyscy widzieli, że źle traktuję swe dziecko
i pewnego razu dyrektorka przyszła do mnie i powiedziała:
„rozumiem, co przechodzisz, ale to dziecko nie jest winne.
Jeśli go nie chcesz, to my go weźmiemy.” I nagle cała
złość na to dziecko ze mnie zeszła i poczułam wielką ulgę.
Zaczęłam się uczyć i nie przejmowałam się już opieką
nad dzieckiem. Kiedy potem oddałam życie Jezusowi,
zmieniło się moje nastawienie do dziecka. Przyszło też
w pewnym zakresie uzdrowienie moich emocji. Całe życie
żyłam w duchu odrzucenia. Odrzucił mnie ojciec, matka,
macocha, ojczym oraz ojciec mego dziecka, a po drodze
jeszcze wielu innych ludzi, ale od Boga doświadczyłam
miłości i akceptacji, podobnie jak od nauczycieli w szkole.
Myślę, że pobyt w tym schronisku i nauka w szkole
uratowały życie moje i mego dziecka. W styczniu 2018
roku zdobędę dyplom przedszkolanki, będę mogła
znaleźć godną pracę i zacząć wszystko od nowa, ale już
z Bogiem.”

do wsi Miranga. Rozpoczęliśmy od pokazu filmu
chrześcijańskiego, na którym pojawiła się pewna kobieta
z kultu Bisaka. Robiła wiele zamieszania i wyganiała nas.
Była bardzo nieprzyjemna. Po pewnym jednak czasie
okazywania jej cierpliwości i miłości, zaczęła słuchać. Nie
nawróciła się wtedy, ale za każdym razem kiedy później
pojawialiśmy się w tej wsi, wychodziła do nas i wołała do
wszystkich: „ci ludzie nie są źli, są moimi przyjaciółmi”.
Innym razem, kiedy poszliśmy do wioski Nyarubingo,
nawróciło się szesnaście osób. Potem stale nas prosili:
„odwiedzajcie nas regularnie”. Nieraz chodziliśmy też
do wioski Isandara, w której większość mieszkańców
to wyznawcy Bisaka – bardzo agresywni i nieprzychylni
wobec chrześcijan. Często wychodzili naprzeciw nam
z maczetami. Jednak było kilku ludzi, którzy nawrócili się
w tej wiosce, a inni z czasem zmienili do nas nastawienie
na bardziej pokojowe.”
Wobec różnorodności działań prowadzonych przez
naszych współpracowników w Ugandzie oraz
aktywności przyjeżdżających wolontariuszy coraz
pilniejszą wydaje się potrzeba zakupu busa. Van będzie
także pomocny w akcjach ewangelizacyjnych, które nasi
misjonarze prowadzą co tydzień. Dojazd kilkuosobowej
grupy do odległych miejscowości nie jest łatwy i bardzo
czasochłonny. Również w inicjatywach dla naszych
szkół potrzebujemy busa.

EWANGELIZACJE
Od lutego 2016 roku rozpoczęliśmy akcje ewangelizacyjne
„od drzwi do drzwi” na wsiach w rejonie dystryktu
Kyenjojo. W minionym roku dwa kilkuosobowe zespoły
ewangelizacyjne wychodziły zwykle dwa razy w tygodniu.
Nawróciło się w ten sposób około 600 osób.
Kansiime Janet: „Pamiętam pewien dzień, kiedy
wybraliśmy się z zespołem ewangelizacyjnym

Założone przez nas w 2013 r. chrześcijańskie przedszkole
i szkoła podstawowa „King David” w Hakatomie rozwija
się i służy biednym dzieciom i sierotom w okolicy.
Obecnie uczy się tam ponad 150 dzieci w trzech klasach
przedszkola i czterech klasach podstawówki.

CENTRUM ROZWOJU DUCHOWEGO
I ZAWODOWEGO „TYMOTEUSZ”

W wiosce Ngezi z powodzeniem działa nasza
chrześcijańska szkoła średnia „King David”. W trzech
klasach szkoły średniej uczy się 140 uczniów, z których
większość to sieroty. Obie szkoły są wspieranie przez
Polaków, dzięki czemu biedne dzieci i sieroty mogą mieć
dostęp do edukacji, dodatkowo prowadzonej w oparciu
o biblijne zasady i nauczania. Wyzwaniem dla nas w tym
roku jest zebranie środków na budowę auli przy tej szkole.

W 2016 r. gościliśmy znów w Ugandzie kilkunastu
wolontariuszy z Polski, którzy wykonali wiele owocnej
pracy, pozostawiając za sobą trwały ślad w sercach ludzi.

W tym roku w maju dla młodych mężczyzn rusza szkoła
biblijna z nauką zawodów „Tymoteusz”. Szkoła będzie
mieścić się w budynku, który do tej pory służył jako
polski dom misyjny w Kaihurze. To jest nowy projekt,
który dojrzewał w naszych sercach w ostatnich latach,
co do którego mamy przekonanie, że przyniesie wiele
trwałego owocu dla Królestwa Bożego. Jednakże ten
projekt wymaga teraz nakładów finansowych, związanych
z zakupem wyposażenia i rozbudową domu oraz jego
utrzymaniem (pensje dla nauczycieli to będzie około
1000 zł miesięcznie). Biedna młodzież w Ugandzie
(szczególnie sieroty) zmaga się z brakiem perspektyw,
kiedy po skończeniu szkoły średniej, nikogo z opiekunów
i krewnych nie stać na wysłanie ich na kurs zawodowy,
co dałoby im szansę na pozyskanie pracy w przyszłości.
Trzy-semestrowy kurs w naszej szkole da im możliwość
nauczenia się podstaw kilku zawodów oraz ugruntuje ich
w Słowie Bożym. Uczniowie będą również regularnie brać
udział w akcjach ewangelizacyjnych.
To już dziewięć lat jak przez nasze pośrednictwo Polacy
pomagają potrzebującym w dystrykcie Kyenjojo. Nadal
regularnie są wspierane dzieci w kilku okolicznych
domach dziecka oraz finansowane jest kilka szkół
chrześcijańskich. Ponadto możemy nadal pomagać
biednym rodzinom w kryzysie, budować obiekty
szkolne, organizować konferencje i szkolenia,
rozdawać paczki żywnościowe, finansować leczenie
biednych, kupować łóżka, materace i pościel dla
dzieci, wyposażać szkoły, pomagać wdowom,
kupować buty, Biblie i moskitiery, fundować przybory
szkolne i przekazywać paczki świąteczne.
Potrzebujący otrzymali też wiele rzeczowej pomocy,
przysłanej w paczkach z Polski.

Przy tej okazji przesyłamy pozdrowienia i podziękowania od wszystkich, którzy są wspierani w Ugandzie. Zawsze proszą
o przekazanie tego i zapewnienie, że modlą się za Darczyńców. Ślicznie dziękujemy za jakiekolwiek włączenie się do tych
akcji pomocy i dzielenie z nami radości tej służby! Dziękujemy bardzo za modlitwę oraz każde wsparcie: materialne,
rzeczowe, finansowe i słowo zachęty. Szczególnie cenimy każdą modlitwę i wierzymy, że ma ona sens i przynosi owoc!
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