
Výpravy z řečkovické farnosti
vylétají na pomoc do Afriky od roku 2013. Za pomoci 
brněnských farníků a dalších sponzorů dopravily do Tanzanie mimo 
jiné kostelní zvon, 5 traktorů, mikroskopy, materiál potřebný k filtraci 
vody a pomoc pro výstavbu školy.  V srpnu roku 2017 se zformovala 
tato iniciativa ve spolek IFAKARA, z. s. s jasným cílem zefektivnit         
a systematizovat finanční pomoc potřebným v rozvojových zemích. 

Nebudeme stát s rukama v kapsách, 
ale přiložíme je k dílu, a tak  s pomocí Boží 
dokážeme změnit sebe i svět k lepšímu.
Pomoc je cílena převážně na oblast jižní Tanzanie v okolí města Ifakara, které dalo našemu projektu své jméno. 
Aktuálně se snažíme získat finanční prostředky na výstavbu školy v Mpanze. Mpanga je římskokatolická farnost      
v tanzanské diecézi Ifakara, ve které působí otcové Norbert Kinolo Kalimangasi a Dotto Kawewela. Vidí kolem sebe 
spoustu mladých lidí, kteří ukončí základní vzdělání a už nemají možnost vystudovat střední školu, protože kapacity 
místních škol jsou nedostatečné. Otcové se rozhodli, že založí školu s technickým zaměřením, která umožní mladým 
lidem získávat kvalifikaci, a tak i obživu. V současnosti již stojí dvě třídy a administrativní budova a nyní se staví další 
dvě třídy. V říjnu 2017 začal přípravný kurz, do kterého přijali již 46 studentů.

Více aktuálních informací o projektech a reporty z cest naleznete na webu www.ifakara.cz.
IFAKARA, z. s., Prumperk 85/3, 621 00 Brno-Řečkovice, IČO: 06305946

Podporu můžete posílat na účet: 

2201297452/2010
Dárci si své dary mohou odečíst z daní.
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VojtechKundrat@seznam.cz721 154 978Mgr. Vojtěch Kundrát (předseda spolku)

j.kotik@hotmail.com777 975 888P. Jan Kotík

„Dej někomu rybu a nasytíš ho na den.
Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“


