Drodzy ofiarodawcy budowy szkoły w Gueleng
Oto dzisiaj, w kilku słowach pragnę zwrócić się do Was Drodzy Ofiarodawcy budowy
szkoły w Gueleng.
W sobotę, to było 18 marca, odbyło się uroczyste otwarcie budynku szkolnego z
dwoma salami w Gueleng. Jak sami wyrazili to w podziękowaniu, że budynek ten został im
ofiarowany jak manna z nieba. Ten wielki dar dla wioski Gueleng i nie tylko, bo dużo dzieci
dochodzi z wiosek podległych, powstał dzięki Wam, Drodzy Przyjaciele misji. W dzień
otwarcia szkoły, posadzili mnie na honorowym miejscu, które Wy powinniście zająć... Byłam
bardzo zażenowana tym miejscem, bo za nic niezasłużonym. Dziękuję Wam bardzo za
wszystkie starania, posunięcia czynione w tym kierunku. Dziękuje tym Wszystkim, którzy
odpowiedzieli na ten apel, za ich wielkoduszne serce, które dzieli się z potrzebującymi!
Budowa trochę się ociągała, ponieważ prace wykonane były przez ludzi miejscowych
bez powierzenia projektu konkretnemu przedsiębiorstwu. Gdyby budowę wzięło w rękę jakieś
przedsiębiorstwo, kosztowałoby nas to dużo więcej i prace nie byłyby wykonane jak by się
chciało. Głównym inżynierem był student a całość była pilnowana przeze mnie. Co
przyczyniło się, że nieraz kilka razy musieli dokonywać poprawek. Nie mówię, że jest
wybudowane super, ale na pewno z dużym ulepszeniem, gdyby ich się zostawiło samych.
Pomogło nam to też, że z tych pieniędzy daliśmy radę wykonać ławki do starej szkoły,
która była pusta i dzieci siedziały na cemencie. Zakupiliśmy też potrzebne dokumenty dla
nauczycieli, wynagrodziliśmy nauczycieli wolontariuszy, którzy od września nie otrzymali
złotówki. Zakupiliśmy tornistry z potrzebnymi przyborami dla dzieci sierot i z rodzin
wielodzietnych. Więc patrząc na całość szkoły, szkoła została obdarzona wielkim darem.
Wszyscy są tego bardzo świadomi, nie tylko miejscowa ludność, ale również ci, którzy
cokolwiek słyszą i widzą powstanie pięknego budynku szkolnego.
Dlatego bądźcie świadomi, że Wasz wysiłek wydał piękne owoce! Oby ten piękny
obraz szkoły zachował się jak najdłużej! Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam dobroczynność
Waszych gorących serc! Wdzięczna za wszystko!
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