ZABAWA GWIAZDKOWA SUNRISE
7 grudnia 2012 roku zespół Sunrise po raz kolejny zorganizował zabawę świąteczną dla
sponsorowanych dzieci. To wydarzenie jest świetną okazją, by wnieść trochę radości
w życie tych dzieci.
Zabawa została zorganizowana w szkole podstawowej Kitant i wszystko rozpoczęło się
już o 7 rano. Dzieci zamieszkałe na wyspie Bussi dowieźliśmy na miejsce wynajętymi
łódkami i autobusami, a dzieci zamieszkałe w okolicy przyjechały miejskimi środkami
lokomocji.
Werset 14 Psalmu 139 towarzyszył nam przez cały dzień. Skoncentrowaliśmy się na
prawdzie, że każde z tych dzieci zostało cudownie stworzone na Boże podobieństwo.
Oprócz dzieci zaprosiliśmy również ich rodziców oraz osoby pracujące z dziećmi
w kościele, przyjaciół - wolontariuszy, którzy pomogli nam przy organizacji całości.
Chcieliśmy uatrakcyjnić dzieciom ten dzień jak tylko to było możliwe. Chcieliśmy, by to,
co im zaproponujemy odzwierciedlało ich
zainteresowania. Zorganizowaliśmy wiele
gier i aktywności ruchowych.
Stworzyliśmy ciepłą i przyjazną atmosferę. Było gwarno, kolorowo, wesoło.
Była to dobra okazja, by wręczyć
dzieciom prezenty i listy od sponsorów,
porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.
Zaproponowaliśmy
dzieciom
bardzo
wszechstronne zabawy. Dzieci miały
okazję
brać
udział
w
zawodach
sportowych, ale również zaprezentować
swoje zdolności śpiewając, tańcząc,
recytując, grając w dramach, rysując
itd. Chcieliśmy w ten sposób uruchomić
tkwiący w nich potencjał i wyobraźnię.
Poranek
poświęciliśmy
na
zajęcia
sportowe, popołudnie wypełnione było
tańcem, ucztowaniem, wystąpieniami
zaproszonych gości oraz rozmowami
z rodzicami.

Rodzicom również przygotowaliśmy
świąteczny poczęstunek.

Niespodzianką na koniec dnia (ok. 17OO)
był nasz sunrisowy, świąteczny tort.

Każde dziecko otrzymało świąteczną paczkę
żywnościową, którą zabrało ze sobą do domu.

SUNRISE DZIELI SIĘ MIŁOŚCIĄ I UDZIELA WSPARCIA DZIECIOM NARAŻONYM NA
WIELE NIEBEZPIECZEŃSTW
Każde dziecko objęte programem Sunrise ma swoją własną, niezwykłą historię. Jako
zespół Sunrise mamy zaszczyt przyczyniać się do przywrócenia nadziei wielu ludziom,
okazywać im miłość i udzielać wsparcia, którego potrzebują, dając im nadzieję na lepszą
przyszłość.
W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA – RELACJA 8-LETNIEJ DZIEWCZYNKI
Nazywam się Maria Tendo. Mam 8 lat. Chodzę do szkoły podstawowej. Najbardziej lubię
czytać oraz zajęcia muzyczne. Kiedy dorosnę chciałabym zostać prawniczką. W wolnym
czasie lubię śpiewać i tańczyć. Moją ulubioną potrawą jest ryba z ryżem.

Obecnie mamy przerwę w szkole, więc mamy
czas na zabawę i odwiedziny najbliższych.
Z niecierpliwością czekam na święta. W tym
roku spędzimy je u babci na wsi. Nie mogę
doczekać się, kiedy spotkam się z babcią
i kuzynami. Jak zwykle będzie gwarno
i wesoło.
Dla mnie święta Bożego Narodzenia pokazują
Bożą miłość okazaną nam w osobie Jezusa.
Dziękuję moim sponsorom. Wasza miłość
i wsparcie wniosły radość i nadzieję w moje
życie.
Życzę Wam
najlepsze!

wszystkim

wszystkiego,

co

MAŁY MOSES
W kościele “Odkupieni dla Pana” w Ugandzie kochamy oglądać przemienione życia. Nic
nas nie wzrusza bardziej jak historia dziecka, które znalazło się w strasznych
okolicznościach a teraz rozwija się i rośnie zdrowo. Mały Moses jest synem nastolatki,
ojciec jest nieznany. Kiedy miał 7 miesięcy został porzucony przez matkę. Był
niedożywiony i bliski śmierci. Uratowała go rodzina pastora. Chwała Bogu! Przeżył
i obecnie jest zdrowym, radosnym dzieckiem. W 2012 roku Moses dołączył do rodziny
Sunrise.

8 letnia Vanessa uczy się w podstawówce. Ma dwie siostry: Christine i Milly. Wszystkie
trzy są objęte programem Sunrise. Mieszkają razem ze swoją mamą w małym pokoju
w slumsach. Justine, mama dziewczynek,
pracuje, ale zarobione pieniądze nie
wystarczają jej na utrzymanie. W tym
numerze biuletynu opiszemy jak wyglądały
ich ostatnie święta Bożego Narodzenia.
W święta padało każdej nocy, ale mimo to
były to udane święta. W domu Vanessy
w czasie świąt nie było choinki, ani
prezentów, ale jedzenia nikomu nie
zabrakło. W godzinach porannych dzieci
bawiły się na podwórku. W tym czasie ich

mama przygotowała owsiankę a nad
ogniem zawiesiła garnek z ryżem
i mięsem.
Dzieci w pośpiechu wykąpały się,
przebrały, zjadły owsiankę i poszły do
kościoła. Cała rodzina chodzi do
lokalnego kościoła, niedaleko najbliższej szkoły. Vanessa i jej siostry
uczęszczają na szkółkę niedzielną.
W święta przez większość czasu dzieci
na szkółce śpiewają i wielbią Boga,
klaszcząc i tańcząc cieszą się z narodzin
Jezusa, który od chwili narodzin był w trudnej sytuacji, jak wielu z nich.
Po nabożeństwie rodzina wróciła do domu. Unoszący się w powietrzu zapach ryżu
i mięsa był bardzo przyjemny. Rodzina zasiadła do wspólnego pysznego posiłku. Do picia
jest oranżada, co często się nie zdarza. Z każdym kęsem i łykiem twarze dzieci
promieniały radością.
Dziękujemy Bogu, że dzięki funduszowi specjalnemu możemy obdarować rodziny
sponsorowanych dzieci świątecznymi paczkami żywnościowymi. One naprawdę mają
znaczenie dla tych rodzin i odmieniają ich rzeczywistość. Dzieci i ich rodziny dziękują
każdemu sponsorowi za świąteczny prezent w postaci paczki żywnościowej, która
sprawiła,
że
święta
były
wyjątkowe.
Jesteśmy
Wam
bardzo
wdzięczni.
Zespół Sunrise w Ugandzie.

OSTATNIE DNI W UGANDZIE
Nasz pobyt w Ugandzie dobiega końca i czas wrócić do mroźnej Szwecji. Cudownie było
znowu zobaczyć zespół Sunrise i sponsorowane dzieci.
Niezwykłym przeżyciem było spotkanie z Paul’em, który podszedł do mnie na własnych
nogach. Widziałem go wcześniej wiele razy – w ciemnym domu, w którym mieszkał
z mamą i dwanaściorgiem rodzeństwa. Paul urodził się ze zniekształconymi stopami
skierowanymi do tyłu. Dzięki rodzinie ze Szwecji, która sfinansowała operację, Paul, po
długiej rehabilitacji, chodzi samodzielnie i rozpoczął naukę w szkole. To daje mu nowe
możliwości oraz szansę na normalne życie, zdobycie wykształcenia i pracy. Bez operacji
mógłby tylko żebrać na chleb.

Paul przed operacją

…i po operacji

Ucieszyliśmy się również ze spotkania z Mamą Esther na wyspie Bussi, gdzie mieszka
razem z pięciorgiem swoich młodszych dzieci w małym, drewnianym domu. Zarabia 12
dolarów miesięcznie m. in. sprzedając warzywa. Esther nigdy nie byłoby stać na posłanie
swoich dzieci do szkoły – na opłacenie czesnego. Dzięki Sunrise kilkoro jej dzieci chodzi
do szkoły. Podczas naszego spotkania bez przerwy okazywała nam swoją wdzięczność.
Czuliśmy się trochę zakłopotani, ale z drugiej strony niesamowicie jest po raz kolejny
zobaczyć jak Sunrise zmienia życie ludzi.

Esther z trojgiem swoich dzieci

W Ugandzie słyszymy wiele poruszających historii. Jedną z nich jest historia Agnes i jej
trójki dzieci, które w 2012 roku zostały objęte programem Sunrise. Agnes gotowała
posiłki i sprzedawała je sąsiadom. Dzięki temu mogła zapłacić za czynsz i nakarmić
dzieci. Niestety z powodu choroby (jest chora na AIDS) nie była w stanie pracować przez
6 miesięcy, a tym samym nie była w stanie zapłacić za czynsz. Została eksmitowana
i wyrzucona z dziećmi na ulicę. Dzięki Sunrise została jej udzielona szybka pomoc.
W podobnej sytuacji znalazła się Angela i jej pięcioro dzieci . Pracownicy Sunrise znaleźli
ich na ulicy, gdzie mieszkali przez dłuższy czas. Dzięki udzielonej pomocy rodzina
znalazła dom a kilkoro jej dzieci zostało objętych
programem i rozpoczęły naukę w szkole.
Sunrise naprawdę zmienia życie wielu ludzi. Dobrym
przykładem jest Annette, która odwiedziła nas w biurze
Sunrise. Annette jest sunrisowym dzieckiem. Obecnie
jest
nauczycielką
w jednej ze szkół w
Kampali. Przyszła
tylko po to, żeby
nas uściskać i jeszcze raz podziękować. Podkreślała,
że program zmienił
nie tylko jej życie,
ale wielu dzieci i ich rodzin w Ugandzie.
Dziękujemy każdemu sponsorowi!
Pozdrawiam serdecznie Micael Lundin

Obecnie w Szwecji trudno o wdzięczność.
Wdzięczność jest czymś rzadkim. Szkoła
Grenadjärskolan w Örebro postanowiła to
zmienić. Przez 1 semestr w 2012 roku uczniowie
wymyślali projekty, które miały na celu zbiórkę
pieniędzy dla dzieci w Ugandzie. Zorganizowali
wyprzedaż rzeczy, zbiórkę pieniędzy do puszek
i podjęli wiele innych inicjatyw, co pozwoliło
uczniom zebrać kwotę o równowartości 15 000
złotych. Zebrane pieniądze zostały przesłane
prosto do Ugandy i zostały przeznaczone na
zabawę gwiazdkową, którą Sunrise organizuje od
wielu lat. Jak co roku zabawa gwiazdkowa
została zorganizowana w dużym stopniu dzięki
pieniądzom przesłanym na ten cel przez
sponsorów, ale inicjatywa uczniów
bardzo ucieszyła cały zespół Sunrise
i sponsorowane dzieci, czyniąc ten
dzień jeszcze bardziej wyjątkowym.
Dyrektor szkoły Grenadjärskolans
Yvonne Wirhall powiedział, że każdy
uczeń był zaangażowany w tą akcję,
od najmłodszego po najstarszego.
Przed przerwą świąteczną uczniowie
Grenadjärskolans zobaczyli relację
video z zabawy gwiazdkowej. Na filmie
kamera zatrzymała się na małym
chłopcu ukazując radość jaka malowała się na jego twarzy, kiedy pił oranżadę. To bardzo poruszyło uczniów w Szwecji.
Niewyobrażalne, że taka drobna rzecz może znaczyć dla kogoś tak wiele. Zrozumieli, że
coś, co dla nich jest oczywiste, takie nie jest dla wielu ludzi na świecie. Musimy obudzić
w sobie na nowo wdzięczność za to, co mamy.

