Začátek školního roku 2018/19 v Loangu

Školní rok 2017/2018 byl v Kongu obtížný. Kvůli absenci prezidentských voleb proběhl ve
znamení politických problémů, které se výrazně odrazily v ekonomice, a tedy i běžném životě
lidí. Díky štědrosti našich dárců jsme ale mohli dětem zajistit i přes velké zvýšení cen vše, co
potřebují (stravu, zdravotní péči i platby školného). Až na Marinu všechny děti uspěly u
závěrečných zkoušek a postupují do dalšího ročníku. Israel a Séraphine s úspěchem ukončili
studium na střední škole. Oba by rádi pokračovali na vysoké škole, ale naše finance nám toto
velmi nákladné studium zatím nedovolují. Israel se tedy bude snažit přivydělávat si různými
pracemi ve svém oboru – elektrika a Séraphine bude zatím pomáhat v domácnosti.
Letní prázdniny v Loangu utekly jako vždy rychle. Některé děti je strávily u svých
příbuzných, jiné v péči Césarine a starších dívek sirotčince v našem domě v Loangu. A co
naše dvě nejstarší? Stella se vrátila ze své stáže v Tshelle a má rozjednanou práci v Bomě.
Viviane zase nastoupila jako dobrovolnice do jednoho zdravotního střediska v Kinshase.
Držme oběma palce, aby si konečně našly placenou práci a nemusely střídat neplacené stáže a
praxe s dobrovolnickou prací.
Ostatní děti se 5. září znovu vrátily do školních lavic. Gloire, Héritier a Michel jsou ve
4. ročníku SŠ, Promise a Christvie začínají 1. ročník SŠ. Espérance a Osnis jsou v 5. třídě ZŠ,
Joyeuse, Landry a Chance ve 4. třídě a Marina si začíná opakovat 2. třídu. Přejeme všem
dětem, aby se jim ve škole dařilo a měly ze svých výsledků radost.
Předpokládané letní stěhování do Bomy se nakonec neuskutečnilo. Sirotčinec dostal nabídku
na pronájem darovaného domu v Bomě, kterou přijal. Vzhledem k tomu, že se jedná o další

dlouhodobější finanční příjem, dal nakonec přednost tomuto využití. Jedná se o dočasné
řešení. Jeho délka bude záviset také na ekonomické krizi a politické nestabilitě země. Zatím
vše nasvědčuje tomu, že prezidentské volby se 23. 12. tohoto roku uskuteční a současný
prezident Joseph Kabila už nebude figurovat mezi kandidáty. Politická nestabilita byla také
důvodem, proč jsme nakonec zrušili plánovanou cestu za našimi dětmi, kterou jsme chtěli
podniknout právě o letních prázdninách. Snad nám to bude dopřáno příští rok.
Otec Jean-Martin se během roku vrátil do Konga a začal studovat v Kinshase. Mohl tak zase
během Stelliny stáže převzít zodpovědnost za chod sirotčince a z menší dálky dozorovat
všechno drobné podnikání (pole, zvířata, obchůdek, dům v Bomě), které nám vedle darů
umožňuje dostatečně se postarat o všechny svěřené děti.
Přejeme všem dobrý vstup do dalšího školního roku a doufáme, že nám všem přinese více
dobrých momentů než špatných. – Hlavně v Kongu by si to už konečně zasloužili.
Za celý tým Našich dětí v Kongu
Markéta Debroise

