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Vážení a milí členové Kruhu přátel,
po delší odmlce Vám posíláme další novinky z našich projektů. Za odmlku se omlouváme, byla
způsobena velkým pracovním vytížením. Co všechno se u nás dělo?
Uzavřeli jsme účetnictví za rok 2015. Od vás, dárců, jsme v České republice získali v roce
2015 téměř 12 mil. Kč. Dalších 6 mil. Kč přidal na projekty SVĚTLA PRO SVĚT pro zrakově i
tělesně postižené český stát prostřednictvím České rozvojové agentury. DĚKUJEME!
Nyní probíhá účetní audit, který jako každý rok provede společnost Deloitte. Zprávu o činnosti
naleznete na našem webu v průběhu června. Finanční dary nám umožní nejen nadále
podporovat naše oční kliniky v Etiopii, Burkině Faso a Rwandě, ale rozšířit oční péči i do
další země. Může to být např. Demokratická republika Kongo (DRC) nebo Mozambik (obě
země jsou na 176. až 180. místě podle žebříčku Indexu lidského rozvoje, ze 188 zemí). V jižní
části DRC už oční péči buduje náš belgický partner Light for the World. Jak přesně to tu
vypadá, si můžete přečíst zde.

Papa Daniel byl slepý mnoho let. Do vesnic v okolí řeky Sankuru dorazila terénní jednotka oční péče poprvé.

Děkujeme také všem, kteří se v roce 2015 i 2016 zapojili do projektu Během proti slepotě a zajistili si
startovné na závody běžecké série RunCzech přes SVĚTLO PRO SVĚT. Z tohoto projektu jsme během
prvních čtyř měsíců roku 2016 získali pro projekty oční péče 605 000 Kč.

V únoru 2016 jsme se také setkali s kolegy z Rakouska, Belgie a Nizozemí při návštěvě některých
projektů v Etiopii. Dojmů bylo hodně, asi nejsilnějším byla operace šedého zákalu, která se v nemocnici v
Gondaru dokončovala po výpadku elektrického proudu při světle mobilních telefonů. O další příběh z
Gondaru se s vámi podělíme při příští poštovní rozesílce, která proběhne v první polovině června.

Takhle se dokončuje operace oka, když je nemocnice bez proudu.

Malá pacientka, která čekala na vyšetření
při naší návštěvě oční kliniky v Gondaru.
Bílé tečky, které značí šedý zákal, má jasně
viditelné v obou očích. Na jedno oko nevidí
vůbec, na druhé jen velmi málo. Bohužel
jsme se nemohli zdržet, abychom její
příběh fotili dál, ale dnes už určitě vidí a dá
se předpokládat, že znovu chodí do školy.

Pokud chcete podpořit naše projekty darem, můžete tak učinit zde.

Pokud chcete být pravidelně informováni o veškerém dění u nás, sledujte náš
facebookový profil zde.
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