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Svépomocné skupiny 

Během svého pobytu jsem byla přítomna na několika setkání asi 15ti členných skupin žen, které si 

společně snaží ušetřit kapitál k rozšíření nebo započetí svých podnikatelských aktivit. Na těchto 

pravidelných sezeních se probírá „business“, ale nikdy také nechybí pravá etiopská káva, nad kterou 

se diskutují novinky z okolí. Příjemná pauza od všední, náročné práce těchto žen. Důležitá 

společenská událost pro všechny sousedky a nezapomenutelný zážitek pro cizinku z Čech. 

 



 

 

 

  

[Napište citaci z dokumentu 

nebo shrnutí některého 

zajímavého bodu. Textové 

pole lze umístit do 

libovolného místa v 

dokumentu. Pomocí karty 

Nástroje textového pole 

můžete změnit formátování 

textového pole citace z 

vlastního textu.] 

ŠKOLY A POVÍDÁNÍ S DĚTMI 

Jedním z mých úkolů bylo psát články o nových školách a mluvit s dětmi, pro které Člověk 

v tísni školu právě staví. Rozhovory se sice vedly těžko, děti často mluvili jinak než amharsky a 

jejich vyjádření se ke mně často dostalo až po překladu dvou tlumočníků. Naštěstí pro děti jazyk 

není taková bariéra jako pro dospělé, úsměvy, posuňky a humor nás nakonec přeci jen trochu 

sblížily. 

 



 

 

  

INTERNÁT PRO SIROTKY 

Jednou z aktivit internátu, kde studenti zůstávají přes pracovní týden, je i výuka 

různých řemesel. Sváření, truhlářství, vaření a krejčovství.  Také jsem se něco naučila. -

Usmažit masové šišky s bešamelem a ušít kousek z růžového polštářku.  

 



 

 

 

 

  

Moringo session- jak jinak nazvat party, kdy se sejde pár ženských, aby se naučily připravit pokrmy 

z moringa? Moringo je strom, jehož listy jsou nabyté vitaminy, minerály a antioxidanty. Ani já jsem 

neodolala a společně s ostatními účastnicemi školení jsem vyrobila „Moringo sendvič“ s etiopským 

chlebem „dabo“ a především lahodný čaj. Doopravdy bomba – a nejen nutriční!   

 

ŠKOLENÍ O VYUŽITÍ LISTŮ MORINGO 



  
 Do venkovských oblastí, kde ČvT působí, se z mise jede i několik hodin autem. Rozkodrcaná 

cesta terénem ale stojí za to. Odměnou je třeba placka chleba sdílená s obyvateli typických 

afrických chýší, prohlídka komunitní sýpky, velkolepá oslava nového mlýna nebo pohled na 

zazeleněné políčko rostlin, které budou později distribuovány místním zemědělcům. 

 ZEMĚDĚLSTVÍ A AKTIVITY PRO PODPORU ŽIVOBYTÍ NA VENKOVĚ 



 

 VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY 

S vodním manažerem Pavlem (vlevo a dole) 

jsem strávila týden na „water assessmentu“ 

v regionu Bale. Navštívili jsme pár vesnic a 

obhlédli tamní zdroje vody a kritickou situaci 

prodiskutovali i na místních úřadech. Do oblasti 

se dovážela voda ve velkých kanistrech, na 

okrajích cest postávaly hloučky lidí čekajících na 

svůj rototank s vodou, cesty nám křížila stáda 

vyhublého dobytka. Už několik měsíců nepršelo. 

 


