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Novembro de 2021

Caros amigos,
O Covid tem mudado o mundo de uma maneira que jamais teríamos imaginado a dois anos. Somos gratos pela
situação parecer estar ainda sob controle na Tanzânia.
Ouvimos falar de casos de Corona-mortes e pessoas infectadas, mas a situação não é comparável à de muitos
outros países com um número extremamente elevado
de incidentes. Uma vez que a maior parte da nossa vida
se dá ao ar livre, a possibilidade de contrair o vírus são
menores do que em ambientes fechados durante o Inverno Europeu ou Americano.
NOSSAS CRIANÇAS
Atualmente, estamos cuidando de 25 crianças. Desde a nosso relatório da primavera, recebemos mais uma menina
Thuraha * chegou com 42 dias de idade e pesava 1.5 kg. A mãe dela tinha HIV e meningite fúngica. Infelizmente ela
faleceu alguns dias depois de termos ido buscar a bebê no hospital. De duas em duas horas Thuraha * recebe leite esterilizado das cabras da nossa fazenda. Ela está ganhando peso diariamente, o que é um sinal muito bom. No entanto,
tivemos de levá-la de volta ao hospital hoje, porque ela precisava urgentemente de uma transfusão de sangue – ela tem
anemia num nível perigoso.
Nós mencionamos Carolina* na nossa última Newsletter. Ela agora tem
um ano de idade. Carolina era soropositiva para HIV ao nascer. Estamos
muito felizes porque o seu recente teste de HIV resultou em negativo.
Laura * que nasceu aos sete meses e teve que ser levada ao hospital em
estado crítico várias vezes (escrevemos sobre ela em nossa Newsletter
da Primavera de 2019) cresceu se tornando uma menina feliz e saudável
com mais de dois anos e meio. No final deste ano, saberemos se ela vai
precisar de óculos.
As crianças maiores também nos dão muita alegria. Nossos visitantes
ficam surpreendidos por
elas podere se comunicar
com eles em inglês. O Inglês delas está a melhorar de dia após dia e elas
até entendem um pouco
de alemão. Se perguntarmos algo em alemão, a maioria delas responde em Inglês ou Suahíli sem a
necessidade de traduzir o significado do que dissemos. Às vezes, depois
do culto oda tarde, elas podem assistir um pequeno documentário no
YouTube sobre o reino animal. Muitas vezes, eles não conseguem esperar
e começam a nos perguntar durante o dia, se vão poder assistir um vídeo
à noite. Eles se divertiram muito e riram sobre o comportamento engraçado de uma família de chimpanzés no Lago Tanganica, na Tanzânia.
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Esperamos receber a licença oficial para nossa escola primária até o final do ano. Uma das condições do Ministério da
Educação foi a construção das próximas quatro salas de aula.
Em outubro, o trabalho estrutural foi concluído. Em novembro
vamos começar com o telhado de metal, seguido do reboco e
do chão. Duas salas de aula já tinham sido concluídas desde
o início do ano passado e teriam sido suficientes para iniciar a
escola para as nossas crianças Teremos, em algum momento,
10 salas de aula para a Escola Pré e primária com capacidade
para aproximadamente 250 alunos.
A licença escolar é muito importante para nós porque seis das
nossas crianças vão começar a escola no início do próximo ano
escolar, que é em janeiro de 2022. Eles provavelmente pularão
para o segundo ano, porque eles já aprenderam a maior parConstrução do novo edifício escolar
te do material, que é oferecido no primeiro ano das Escolas
primárias públicas. Atualmente, estamos começando a realizar entrevistas com os nossos candidatos a professores Não
será fácil encontrar um(a) professor(a) adequado, porque todas as disciplinas serão ensinadas em inglês. Além de boas
qualificação, ele/ela precisa ter um excelente nível de Inglês com uma pronúncia correta. Claro que tratar as crianças de
forma amorosa e carinhosa é de igual importância para nós.
NOSSOS VOLUNTÁRIOS
Somos muito gratos pelo apoio de amigos e visitantes. Francia e Jonathan, juntamente com o seu filho Lukas, decidiram
tirar dois meses de pausa neste verão para nos ajudar no Dunia
ya Heri. Francia passou muito tempo com as nossas crianças,
especialmente aquelas que precisavam de atenção especial, enquanto Jonathan se concentrou em nosso TI. Agora temos um
sistema de backup profissional, o que significa que não precisamos mais confiar no uso de discos rígidos externos manuais. Ao
mesmo tempo, expandimos Wi-Fi no campus e adicionamos
Câmeras de vigilância adicionais em áreas em que a segurança
é especialmente importante.

Nossos voluntários

Mais uma vez, tivemos dois estudantes voluntários, desta vez da Áustria. Alexandra concluiu o ginásio em Bogenhofen e Esther o seu Höhere
Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (Educação Secundária para Profissões Econômicas) for Economic Professions.
Para o próximo ano 2022/23 já temos algumas candidaturas.
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HORTA E CONSTRUÇÃO
Além dos edifícios escolares, decidimos começar com a
construção de uma oficina. Atualmente estamos usando
uma pequena sala para o guardar todos os tipos de materiais de construção, máquinas e uma bancada de trabalho.
A nova oficina terá uma sala para uma grande serra circular e uma plaina, um depósito separado para tintas e materiais, uma sala para máquinas menores, como uma serra
transversal, lixadeira, e uma furadeira de bancada. Além
disso, estamos planejando uma sala para um moedor industrial de milho. Atualmente, temos de levar o milho para
uma vila a 10 km de distância para ser moido.

Colheita de manjericão

A plantação de bananeiras

Desde que completamos o sistema de irrigação da fazenda, podemos colher espinafres, acelga, manjericão, coentros, quiabos, tomates e berinjelas suficientes para cobrir
nossas necessidades. É claro que ainda dependemos da
compra de frutas e legumes adicionais da cidade. Mas
continuamos a experimentar com uma variedade de alimentos, a fim de descobrir quais irão nascer melhor. Esperamos que um dia, em breve, sejamos auto-suficientes.
A construção de alojamentos adicionais para os trabalhadores para nossos funcionários da fazenda está quase concluída. Antes da próxima estação chuvosa, vamos
construir mais alamedas para as crianças no campus do
orfanato.
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DÉFIS PARTICULIERS
Finalizar a construção do edifício adicional da escola com todos os móveis necessários, como cadeiras, bancos escolares,
lousas, mesas e armários do escritório dos professores é um desafio financeiro que estamos enfrentando.
Gostaríamos de agradecer sinceramente a todos os nossos doadores, empresas, organizações, bem como ao nosso
parceiro „Restore a Child“ pela sua ajuda. Somos gratos por, apesar da crise Covid, podermos contar com o vosso apoio.

OBRIGADO!

Saudações
					

Thomas Küsel				Judith Klier
Vice-Presidente				Presidente
Dunia ya Heri				
Dunia ya Heri

* Os nomes reais foram alterados.

Grupo de flauta
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Para transferências bancárias:
Tanzania:
DUNIA YA HERI African Family and Healthcare, P.O. Box 71573, Dar es Salaam, Tanzania
NCBA Bank Tanzania Limited, Kariakoo Branch, Dar es Salaam
Número de conta TSHS: 147671100026
Código Swift: CBAFTZTZ
Número de conta EURO: 147671100033
Número de conta USD: 147671100058
Banco Intermediário:
Para moeda EURO CITIBANK London, Código Swift: CITIGB2L
Para moeda USD CITIBANK NEW YORK, Código Swift: CITIUS33
A partir dos EUA:
Doações de cidadãos norte-americanos são dedutíveis, se forem doadas a uma das seguintes organizações sem fins
lucrativos - 501c3:
- nossos parceiros „RESTORE A CHILD“
http://restoreachild.org/donate/

- OUTPOST CENTERS INTERNATIONAL
http://www.outpostcenters.org/donate/

Por favor, não se esqueça de mencionar o nome do projeto „DUNIA YA HERI“ no campo „ministry need“ do comprovante
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»Os filhos são herança da parte do Senhor.« 
Salmo 127:3
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