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Kedves Barátom! 

 

 

 

 

Szeretı üdvözletemet küldöm Bissau-Guineából.  

A Bétel Iskola nevében nagyon hálásak vagyunk, amiért ebben az évben is 

támogattál. Ez nagy segítség volt a gyerekeknek és az iskolának is. Ki tudtuk 

fizetni a tanárainkat minden hónapban, és iskolaeszközöket is tudtunk vásárolni. 

Hálásak vagyunk Istennek, amiért megáldotta az iskolát rajtad keresztül! 

A 2013/14-es tanév 2013.október 14-én kezdıdött és 2014.június 27-én 

fejezıdött be. Remek évünk volt, sok mindent kaptunk: 

Az iskolán keresztül 514 család felé szolgálunk. Elkészült 2 új tanterem, egy 

raktár valamint egy elsısegélynyújtó helyiség. Folytatódtak a számítástechnika 

órák a 10. illetve a 11. évfolyamon. Az iskola egy kerttel is gazdagodott. A 

gyerekek napi 1x ingyen étkezhetnek, és ingyen orvosság is jár gyermeknek és 

dolgozónak egyaránt. Nagyon jó tanáraink vannak, jó kapcsolatot ápolunk az 

Oktatási Minisztériummal, és önkéntesek is segítették munkánkat: Sofia,Martin, 

Ulf,Gun Svédországból és Alexandra Quadros Brazíliából.  

Sofia és Martin 3 hónapot töltöttek Cacinében. Informatika és angol órákat 

tartottak a 10. és 11. évfolyamon. A diákok és tanárok egyaránt nagyon élvezték 

a velük eltöltött idıt. A következı évre (októbertıl) is szükségünk van 

önkéntesekre erre a területre. Január végén 1 hétre érkezett hozzánk egy csoport 

Svédországból, és ık is rengeteget segítettek nekünk. 

Márciusban az a megtiszteltetés ért minket, hogy José Ramos Horta látogatott 

meg minket, aki 1996-ban Nobel békedíjat kapott. Ebben az idıszakban Guinea-

Bissau Ensz titkára volt. 

Május végén gyermeknapot tartottunk. 3 napon keresztül tartott a játék, 

tánc,sport, bibliai történetek feldolgozása. A gyermekek és a fiatalok is nagyon 

élvezték. Az általános iskolások játékokat és cukorkát is kaptak. 

Július 10-én érkezik hozzánk Ulf Fransson Svédországból azért, hogy egy 

nemzetközi rendszerrel beindítsa a könyvtár mőködését. Szükségünk van egy 

könyvtárosra is az októbertıl kezdıdı tanévre. 

 

Ebben az évben a legtöbb diákunk remekül teljesített. 85% kapott 5-ös 

érdemjegyet. A tanári kar is elégedett, hogy a gyerekek ilyen sokat fejlıdtek, és 

hogy ennyire odaszánták magukat a tanulmányaiknak. 

 



Sok gyermek és fiatal keresett meg, azért hogy tanulhassanak a Bétel Iskolában. 

Ezért kérlek, ha érzel hozzá, hogy támogass új diákokat, tudasd velem. Nagy 

segítség lenne! 

Továbbra is szeretnélek bátorítani, hogy segíts gyermekeinknek tanulni!  

 

 

Szeretnénk egy házat építeni azoknak a diákoknak, akik nem Cacinébıl 

származnak, és nincs hol lakniuk. Arról álmodunk, hogy egy nap ez a kollégium 

felépül. 

Kérlek benneteket, ha segíteni szeretnétek, írjatok nekem. 

Együtt, helyes oktatással és neveléssel, adhatunk ezeknek a gyerekeknek egy 

jobb jövıt Guine-Bissauban. 

 

İszinte tisztelettel: 
 

José Valberto T. Oliveira,  

a Bétel Iskola nevében 
  

 

 

 

 


