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Moją historię chcę zatytułować „From grass to grace and from nothing to something”.

Kiedy miałem cztery lata zmarła  moja mama
na AIDS. Moje trzy siostry wzięły do siebie na
wychowanie siostry mojego taty,  natomiast ja
zostałem z moim tatą.

Po dwóch latach mój tato ponownie się ożenił,
ale moja macocha nie pozwalała mi mówić do
siebie „mamo”. Jeśli się zapomniałem i tak do
niej  powiedziałem,  to  mnie  biła  i  wyzywała.
Kiedy tato nie widział, to źle mnie traktowała.
Musiałem w domu wykonywać wiele  ciężkich
prac  oraz  zamiast  czasem  iść  do  szkoły,
musiałem  wypasać  kozy.  Musiałem  także
przynosić  wodę  w  ciężkich  karnistrach  ze
studni  oddalonej  o  kilomentr  od  naszego
domu. Także musiałem prać odzież wszystkich
domowników już od najmłodszych lat. Mój tato
nie zwracał na to uwagi, kiedy się skarżyłem
na swój los.

Kiedy miałem 10 lat nie mogłem tego już dłużej
znieść  i  uciekłem  do  babci.  Wtedy  też
dowiedziałem się, że jestem nosicielem wirusa
HIV. Tato szukał mnie i kiedy dowiedział się, że
jestem u babci,  to pozwolił  mi  tam zostać,  a

nawet  czasem dawał  babci  pieniądze,  aby opłacała  moje  wydatki  za  naukę  w szkole
podstawowej.

Zdałem dobrze egzaminy końcowe szkoły podstawowej i w 2013 roku dostałem się do
szkoły średniej,  a tato obiecał, że będzie płacić czesne. Niestety nie dotrzymał słowa i
zostałem wyrzucony ze szkoły. Doświadczyłem w tym czasie wielu upokorzeń i przykrych
doświadczeń. Zacząłem szukać pracy dla siebie. Udało mi się zaoszczędzić pieniądze na
przybory szkolne, a babcia jakoś zorganizowała środki na czesne za szkołę średnią, którą
ukończyłem w 2016 roku.

Potem nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, gdyż nie miałem znikąd pomocy, aby pójśc na
jakiś kurs zawodowy. W 2017 roku usłyszałem ogłoszenie o szkole zawodowej „Timothy”
w wiosce Kaihura,  założonej  przez fundację „Gate of  Hope”,  która pomaga sierotom i
ubogim dzieciom. Zgłosiłem się tam z nadzieją, że zostanę przyjęty na kurs zawodowy,
chociaż nie miałem pieniędzy. To był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Nie mogłem
pojąć jak ktoś, które mnie nie zna, chce mi pomagać. Jestem bardzo za to wdzięczy Bogu
i dobrym ludziom z Polski. Oprócz nauki zawodów mogłem rówież uczyć się o Panu Bogu i
czytać Biblię. Zrozumiałem, że w życiu grzeszyłem i błądziłem. Postanowiłem się nawrócić
i zostać uczniem Pana Jezusa, w czym trwam do dzisiaj. W 2018 roku ukończyłem szkołę,
a następnie otrzymałem propozycję pracy w szkole „Timothy”. To jest wielki zaszczyt dla
mnie. Nie tylko mogłem ukończyć kurs zawodowy, ale nawet zostałem zatrudniony. Jestem
bardzo szczęśliwy.


