
Alber t  Einste in

Pouze  ž ivot ,  kter ý  ž ijeme
pro ostatní ,  stojí  za  to.



Mar tin Luther  King

Kdybychom pomohli  doufat  i  jen jedinému
člověku,  neži l i  bychom nadarmo.



č ínské  př í slov í

Místo  toho,  abychom nadávali
na temnotu,  zapalme sv íčku.



Si lo

Nebude žádný pokrok,
jest l iže  nebude všech a  pro  všechny.



Starajíce  se  o  štěst í  j iných,
nacházíme své  v lastní .

Platón



Nikdy t i  nebylo  dáno přání ,
aniž  by  t i  byla  dána moc je j  uskutečnit .

Richard Bach



Protože Afričané mají tak málo, mají se rádi a pečují jeden 
o druhého. Vyprávějí si příběhy, pohádky a vtipy. Máme na sebe 
čas, protože je to to jediné, co máme. Teď znáte důvod, proč 
všichni milujeme Afriku. 

Chemeli Chumo, 13 let, Westlands Primary School Nirobi
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Kdybych si měla vybrat kontinent, kde bych chtěla žít, byla by 
to jistě Afrika. Mám ji ráda, protože jsme byli stvořeni jinak než 
ostatní. Někdy se divím, proč by se většina Afričanů chtěla stát 
bílými a žít na kontinentu jako je například Amerika, kde je tolik 
diskriminace. Podle mého názoru by měli být Afričané spokojeni 
s tím, kým jsou, a žít na kontinentu, kde jsou ostatními uznáváni.

Jackline Jebet Kittony, 13 let, Westlands Primary School
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Afričané jsou spojeni nepopsatelným poutem. Odolnost 
a vytrvalost afrických lidí pramení hlavně z naší bohaté kultury. 
Už jako děti se učíme vytrvalosti vůči všemu, respektu k druhým 
lidem, vlídnosti i trpělivosti. Takto jsou Afričané ochotní podělit 
se se svými přáteli i o tu trošku, co mají. Afričané mají také čas 
na ostatní, věnují se své rodině a svým přátelům. Afrika rovněž 
nezná spěch. A tak je naší jedinou nadějí jen to, že správné 
životní hodnoty a dobrý charakter mohou překonat všechny 
naše překážky.

Kabura Ciugu, 13 let, Hospital Hill Primary School
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Prosím Vás, přestaňte prodávat Africe zbraně. My Afričané 
nepotřebujeme zbraně. Nejíme zbraně. V Somálsku můžete 
vidět skoro každé dítě se zbraní v ruce. Kde je berou? V Africe 
nevyrábíme zbraně. Západní země, prosím vás, ušetřete nás 
tohoto utrpení. 
Miluji Afriku. A obracím se na celý svět s žádostí, aby ukázal 
Africe trochu respektu a důstojnosti, protože Afrika poskytuje 
přístřeší bohaté černé kultuře a velmi vlídným a pohostinným 
lidem. 

Stehen Njuguna, 15 let, Gachie Primary School, Kiambu District
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Jak vidím sebe: Jsem zdravá a mám všechno, co by normální 
člověk měl mít. Bůh mi dal dobrý rozum a já ho umím docela 
dobře využívat. Někdy si jen tak sednu a přemýšlím sama nad 
sebou. Mám se moc ráda. Vždy když si uvědomím, že někteří 
lidé takové bohatství nemají, děkuji Bohu za to všechno, 
co mi dal. 

Nancy Wairimu, 15 let, Farasi Lane Primary School
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Život ve slumu je vlastně velmi dobrý. Žiji ve slumu Kayaba 
už skoro deset let. Děkuji Bohu, že zde mohu bydlet. Domy 
jsou zde velmi levné a jsou tak blízko u sebe, že si můžeš 
povídat se sousedem, když jsi uvnitř svého domu. V normálních 
domech v lepších čtvrtích si nemůžou přátelé povídat přes zdi. 
Děti jsou ochotné hrát si zde s kýmkoliv a kdekoliv. 
Mně osobně, dokud mám něco málo k jídlu, mám kde spát 
a mohu chodit do školy, nečiní život ve slumu žádný problém. 
 

Florence Ndinda, 16 let, Mukuru Primary School
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