Dobrý den, drahá „Archo“!
Prázdniny proletěly velmi rychle. Nejvíce děti vzpomínají na výlet do Kyjeva, kde
si zahrály únikové hry. Mladší skupina zachraňovala „Alenku v říši divů“ a starší
hrály v kulisách Avatara. Zajímavé z psychologického hlediska bylo sledovat
reakce dětí v zátěžových situacích. Někdo se chtěl hned vzdávat, jiný by se bil až
do konce bez sebemenší žádosti o nápovědu. A na konci ta ohromná kupa
radostných emocí, když se otevřely dveře do další úrovně…

V lednu náš Sergej dosáhl věku 15 let. Jsou to jeho první narozeniny, které slaví
se svojí novou rodinou. Nyní má milující maminku a tátu.
Vždycky se velmi radujeme z našich dětí, kterým se našla rodina. Je to takový
vrchol naší práce, co pro ně můžeme udělat. Snažíme se zasít do jejich duše a
srdce lásku a také víru v Boha. A také hledáme rodiny. Když se toto vše podaří,
jsme opravdu štastni.

Práce se sociálně slabými rodinami

Toto jsou naši malí přátelé - Rostik a Nataša. Už se
stali členy naší rodiny. Přicházejí každý den po škole,
obědvají u nás, dělají si úkoly, hrají si. Rostík rád
sleduje videa o farmaření o chovu slepic a králíků. Až
vyroste, chce si koupit traktor a být farmářem. Ve
škole mu největší problém
dělá matematika, trénujeme
stále
dokola
násobilku.
Nataška chodí na logopedii,
přesto někdy není jejím
slovům rozumět. Dělají jí
problémy písmena, každý den
trénujeme rozeznávání a čtení
písmen.

Bohužel jejich maminka opět často pije. Někdy musím zajet
k nim domů a uklidňovat hádky mezi ní a jejím přítelem.
Maminka nyní nepracuje a přítel nemá stálou perspektivní
práci. Snažím se jí předávat evangelium, ale do církve
odmítá přijít. Modlíme se za budoucnost těchto dětí.

Tyto děti: Váňa, Dáša, Ilja a Máša se vždycky radují z naší návštěvy. V tomto
roce se jejich podmínky zlepšily, mají teplo a elektřinu. Bohužel také tam je
přítomný alkohol u matky a babičky. Váňa chodí do 4. třídy, je ve své třídě
považován za nejproblematičtějšího žáka. Dáša chodí do školky, je velmi aktivní,
ráda se učí básničky. Maličký Ilja skoro nemluví, nerad se obléká a tak je často
nemocný od prochladnutí. Nejmenší Máša také ještě nemluví.
Andrej přichází také často k nám. Je to velmi dobrý a veselý chlapec. Snaží se
nám pomáhat s domem, pomáhat odklízet
sníh ze střechy, obstarávat topivo, přikládat
do kotle.

Všechny naše děti umí lyžovat a jízdu na lyžích doslova milují. Hned po škole
běží na kopečky a sjíždějí je stále dokola. Někdy z toho žel bývají úrazy, jako u
našeho malého Dimy.
Prosím o vaše modlitby za našeho Dimu: Nemůžeme stále popohnat soud a
úřady, aby zbavily jeho matku rodičovských práv. Ta se o něj nezajímá, nemá
podmínky pro život s dítětem, sama je invalidní. Celá věc se zasekla a řešení visí
ve vzduchu. Úřad pro ochranu dětí v Mariupolu nyní posouvá případ k místnímu
soudu.
Prosím, modlete se spolu s námi za nalezení rodin pro všechny děti. Za děti
v problémových rodinách, aby byly zabezpečeny jídlem, oblečením a péčí svých
rodičů. A za rodiče, aby opustili alkohol a našli víru v Ježíše Krista.
Díky Vám, drazí přátelé, za Vaši podporu a pomoc směrem k nám. Bůh Vám
hojně žehnej.
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