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Milí dárci a příznivci,
před pár týdny jsme se vydali s Českou televizí natáčet do Etiopie na naši kliniku v
Arba Minch. Vytipovat správný příběh pro dokument nebylo vůbec jednoduché,
stejně jako natočit na místě vše, co jsme si předsevzali. Jak natáčení nakonec
dopadlo, se můžete přesvědčit

tento pátek 2. září na ČT 24 v 20.00 hodin
A my děkujeme Michalu Kubalovi i kamaramanu Patriku Balónkovi za to, že s
námi do Etiopie vyrazili a překonali všechny nesnáze v terénu - a že jich nebylo
málo.....
Věříme, že na příběhu malé Dami uvidíte, jak naše pomoc na místě funguje a jak
dokáže měnit životy.

Dva nevidomí běžci, kteří jsou ambasadory našeho projektu Během proti slepotě Honza Bauer a Ondra Zmeškal, zdolali jako první nevidomí maraton na Velké
čínské zdi. Více si můžete přečíst zde.

Eskalace bojů mezi znepřátelenými frakcemi
v Jižním Súdánu v červenci dala opět do pohybu
tisíce lidí a přinutila nás evakuovat náš lokální tým.
Již předtím žilo v utečeneckých táborech na území
země 2,5 miliónu vnitřně vysídlených obyvatel,
situace se bohužel stále zhoršuje. Právě proto ale
naše pomoc
nepřestává - naši zaměstnanci se do lokální kanceláře vrátí ihned, jak to bude
možné, finanční podpora zdravotnickým zařízením v Rumbeku a Yei pokračuje.

A takhle jsme rozsvěcovali svíčky a posílali světlo do Afriky na letošních
festivalech Mighty Sounds a Rock for Churchill ! Celkem jsme na těchto dvou
festivalech prodali svíčky za 95 941 Kč.

Děkujeme všem očním optikám sítě Horus Optik, ve kterých peníze za drobné
opravy putují do kasiček Světla pro svět. Při posledním rozpečeťování pokladniček
jsme napočítali krásných 18.554 Kč.
Dalších více než 3 tisíce korun bylo v kasičce z oční optiky pana Beno Blachuta.
Všem veliké díky!

Zprávu o činnosti za rok 2015
naleznete na webových stránkách
zde.
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