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Ostrava 7. října 2015
Darovaná kola od českých dárců míří opět do Gambie. A nejen jízdní kola, více než tříletá zkušenost
projektu Kola pro Afriku říká, že je nezbytné dodávat také náhradní díly, nářadí k opravám kol a vybavení
pro kurzy školních mechaniků. Projektu KPA bylo darováno také díky občanským iniciativám velké množství
autolékárniček a školní potřeby.
Ve středu 7. října 2015 bude v Centrálním skladu společnosti Kola pro Afriku v Ostravě Koblově
naloženo a odesláno přibližně 700 darovaných jízdních kol. Intenzivní práce bezpočtu nezištně pomáhajících
lidí přináší užitek i radost na více stranách. Darovaná kola z České republiky pomáhají gambijským dětem
překlenout velké vzdálenosti do škol. A nejen to. Vypráví příběh o principech občanské společnosti v České
republice.
Většinu darovaných jízdních kol opět připravili a odborně opravili odsouzení ve Věznici Heřmanice,
která je partnerem v projektu KPA již více než dva roky. Od srpna 2013 zde bylo opraveno přes 3000 jízdních
kol. Přepravu kol zajistí logistická společnost Advanced AIRSEA. Cesta kol do Gambie potrvá přibližně čtyři
týdny, vykládka kol v gambijském přístavu Banjul bude probíhat za přítomnosti organizátorů projektu KPA,
kteří zajistí rozvoz kol do deseti již nyní vybraných gambijských škol, stejně jako průpravu učitelů a tamních
obyvatel v jejich údržbě. Při listopadové misi budou předány v místních zdravotních centrech i darované
autolékárničky. Autolékárničky v počtu přes 2000 ks byly darovány ze společnosti České dráhy, Regionálního
pracoviště Ostrava. V menších množstvích byly autolékárničky darovány i jinými organizacemi a jednotlivci.
Každá gambijská mise a její předávka kol do místních škol nám potvrzuje správnost takového daru,
který posunuje gambijské děti ke vzdělání. Dotýkáme se přeneseně jejich příběhů a v některých případech i
fakticky tyto děti propojujeme s příběhy dětí České republiky, které se do aktivit společnosti Kola pro Afriku
velmi aktivně zapojují. Mají touhu sdílet životy svých vrstevníků žijících ve velmi odlišných životních
podmínkách. Právě i díky těmto dětem z ČR se kola točí směrem do Gambie a pomáhají místním dětem na
jejich cestě ke vzdělání. Děti z ČR přispěly nejvíce při aktivitách Sněhuláci pro Afriku a Běh pro Gambii.
Finančním pilířem projektu je společnost MOMENT – tak trochu jiný obchod, která letos otevřela již druhý
obchod pro společnost Kola pro Afriku, opět v Ostravě.
Sdílíme myšlenku, že je lépe pomáhat dětem a lidem obecně cíleně, být u předávky darovaných věcí a
také pomáhat zůstávat ve svých zemích, tedy pomáhat lokálně, samozřejmě pokud v zemi není napětí či
válečný konflikt, který lidi ohrožuje na životech a pochopitelně tak zvedá k cestě tam, kde je mír.
V souvislosti s nakládkou kol, která je vždy slavnostním vrcholem půlroční práce s koly v ČR, si připomínáme
velký význam daru ostravské společnosti NH-Trans, která financovala historicky první převoz darovaných kol
dětem do Gambie.
Děkujeme všem lidem, se srdcem otevřeným pro druhé, za podporu, kterou projektu Kola pro Afriku přinesli.

