
Pozdravujem Vás pán Profesor, aj všetkých ostatných,

píšem Vám správu z centra Filipa Neriho v Kisumu – Keňa za mesiace júl a august. Počas tohto 
obdobia sme mali v centre vždy okolo 12 – 14 chlapcov. V priebehu týchto dvoch mesiacov k nám 
prišlo 5 nových chlapcov:  Viktor 12 rokov, Kevin 16 r., Evans 13 r., Viktor 17 r. a Jeff 16 rokov.
V júli nám začali ďalšie týždňové prázdniny pred druhým semestrom. Nuž, ale neboli to posledné. 
Tým, že v Keni sa konali prezidentské voľby v auguste, tak nás čakali ďalšie nečakane dlhé 
prázdniny po dobu ďalších troch týždňov. Takže kenské deti si užili voľna až-až.
Ako vždy, tak aj tentokrát sme chodili na domáce návštevy našich chlapcov.

Niektoré návštevy boli naozaj veľmi zaujímavé.
Keď sme prišli na prvú návštevu chlapca Bensona, tak sme zistili, že Benson nie je Benson, ale 
Viktor. A tiež nebýval tam, kde povedal, že býva. Priviedol nás k jeho starým rodičom, u ktorých už
nebol dlhšiu dobu. Predtým žil s jeho otcom v cca 60 km vzdialenom meste. Tatko nie je príliš 
starostlivý, a tak sa jeho syn ocitol na ulici. Nakoniec sa ho ujali jeho starí rodičia z maminej strany.
Aj keď sú už starší, veľmi ich potešilo, že ich Viktor prišiel pozrieť. Bolo to vidieť hlavne na reakcii
babky. Ich stretnutie bolo naozaj úprimné a bez predstierania. Matka Viktora sa akosi stratila a nevie
si nájsť cestu späť.  
Ďalší chlapec, ktorého sme priviedli domov bol Kevin, 16 rokov. Chlapec si tiež „zmenil“ meno na  
Emanuel – Boh s nami. Prišli sme nato až neskôr, keď sa jeho ujo začal čudovať, že okom to vlastne
hovoríme. Chlapec klamal, až sa prášilo. Povedal veci o rodine, ktoré nie sú ani z ďaleka pravda. 
Títo naši chalani niekedy klamú až príliš. Boja sa totiž, že ak nám povedia pravdu, tak ich 
znevýhodníme alebo ich do centra neprijmeme. Jedna z mála právd, čo povedal bolo, že otec 
zomrel. Tohto chlapca som do centra poslal ja osobne. Podľa správania vôbec nevyzeral ako niekto  
z ulice. Chlapec chodil na internátnu školu, ktorú však nenávidel. To bol dôvod prečo utiekol. Na 
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školu ho dali preto, lebo našli niekoho, kto školu zaplatil. Chlapec totiž nie je hlúpy, a tak sa im 
podarilo nájsť európskeho sponzora. Kevinova mama má veľmi zlý vzťah s vlastnou matkou – 
Kevinovou starou mamou. Nechcela, aby bol jej syn v blízkosti starej mamy, preto ho dala na 
konkrétnu školu. Po prvom semestri utiekol z domu. Momentálne je už v prvom ročníku na strednej
škole –  nie na internátnej, ale dennej. Býva so sestrou jeho matky, nie príliš ďaleko od Kisumu.
Ďalším chlapcom, ktorého rodinu sme šli pozrieť bol Evans, 14 r.  Nebolo to prvý, no dúfam, že 
posledný raz, čo utiekol z domu. Dôvod prečo tak robil bol strach. Strach z trestu. Evans zvykol 
kradnúť a keď nebolo doma, tak si
šiel „požičať“ aj od susedov. Mama
bola naňho samozrejme nahnevaná,
všetko čo ukradol musela vracať.
Skúsili toho veľa. Najprv býval tu,
potom tam dali tam, po čase býval
u tety, neskôr u sesternici. Takto to
pokračovalo. Ale nič sa nevyriešilo.
Matka mala strach, keď býval doma.
Evans to však videl inak, povedal, že
mama ho nemá rada, a to je dôvod
prečo nemôže byť doma. Zlodejov v
Keni príliš v láske nemajú. Pokiaľ
ide o malého chlapca – nemusí to byť až taký problém. Ale ak ste už starší a lapia vás pri čine, tak 
vás to môže stáť aj život. Častokrát sa  stane, že zlodeja ubijú až k smrti alebo ho polejú benzínom a
podpália. Možno to vyzerá, že priveľmi zveličujem, ale verte mi, je to pravda. Polícia to potom už 
ani nerieši. Väčšinou v takýchto prípadoch príde na pomoc iba vinníkovi – aby ho nezabili. Zlodeja 
dajú do väzenia, a to je pre dotyčného vykúpenie. Chlapec chodí do šiestej triedy, ako aj predtým.  
Nedá mi nespomenúť chlapca menom Viktor, 13 rokov. Pochádza z veľmi chudobných pomerov. 
Mamina zomrela minulý rok, a to chlapca zlomilo. Otec ma veľký problém s alkoholom. Rodina je 
v troskách. Má ešte dvoch bratov a
sestru. Obidvaja Viktorovi bratia majú
tiež skúsenosti so životom na ulici. To
ako žijú je hrozné. Bol som u nich
dvakrát… No poviem vám, že stačilo.
Videl som toho už veľa, ale toto ešte
nikdy nie. Viktor je teraz v 6 triede,
v škole, do ktorej chodil aj predtým.
Do školy sa nám podarilo dostať
ďalších štyroch chlapcov. Prvým bol
chlapec menom Augustín, 15 r. V
centre sme ho mali dlhšie, ako by mal
byť –  kvôli jeho operácii pruhu, ktorý ho trápil roky. Tento chlapec býva s jeho starkou. Otca nikdy
nevidel a mama sa druhý raz vydala. Podľa kultúrnych zvykov tohto kenského kmeňa Luia, deti z 
predchádzajúceho vzťahu žijú z ich starými rodičmi. Našťastie má babku, ktorá ho má rada. Takže 
Augustín nastúpil do siedmej triedy základnej školy Lumboka primary school, kde chodil aj 
predtým. Sme s ním v kontakte a situáciu sledujeme.
Ďalší chlapec ktorý nastúpil do školy je Steven, 12r. Chlapec tiež býva s jeho babkou a jeho 
mladším dvojročným bratom. Ako som písal v poslednom reporte, mama bola sexuálne zneužitá a 
zostala tehotná. Otec zomrel už dávnejšie, mama je duševne chorá. Neviem, ako dlho to tento 
chlapec bude zvládať, správanie jeho rodičov veľmi ovplyvňuje. Steven je po duševnej stránke v 
poriadku, ale neviem, čo môžeme od neho čakať. Nastúpil do štvrtej triedy katolíckej školy St. Paul 
primary school.

Evans a jeho mamina. Sedia od seba ako keby sa nepoznali.

Benson a jeho starý rodičia.



Tým, že sa začal aj druhý semester, tak sme poplatili aj školské poplatky pre všetkých našich 
chlapcov, ktorí navštevujú základne alebo stredné školy.
Na konci mesiaca august sa nám podarilo zakúpiť náš nový dom. Je to pozemok aj s hotovou 
stavbou –  tá sa bude musieť
ešte zrekonštruovať. Šesť rokov
sme platili nájomné za dom,
dúfam, že sa nám podarí zohnať
finančné prostriedky na opravu
a obnovu tohto domu. Dom je
situovaný nie príliš ďaleko od
terajšieho centra.
Počas prázdnin sme si vyrazili
aj na výlet. Chlapcom treba
vymýšľať stále nejaký program,
aby sa nemali čas nudiť. Lebo
keď sa začnú príliš nudiť, začnú
aj vymýšľať. Najprv to bol výlet do pohoria Nandi Hills, je to nádherné zelené miesto, plné krásnej 
prírody skál a vodopádov. Ďalším takýmto miestom bol Kit Mikay. Ide vraj o druhý najväčší kameň
v Afrike. Na toto miesto sa ľudia chodia modliť a domáci ho považujú za magické. Stále sa tu 
vykonávajú zvieracie obety. Dokonca mnohí si myslia, že kameň stále rastie.
Takže to by bolo v skratke všetko to najdôležitejšie z nášho centra Filipa Neriho.
Týmto by som Vám chcel poďakovať pán Profesor a celej univerzite sv. Alžbety, za vašu neustálu 
podporu a dôveru.
Ďalej by som poďakoval samozrejme všetkým Vám, čo naše centrum tiež podporujete, či už 
finančne alebo aj duchovne.
Ďakujeme Vám. Sante sana        Tomáš Rusňák
 

Nový dom

Výlet. Jazero Viktoria
Náš nový boxovací mech.



Z malým černoškom Auto v oprave.Brzdy Nandi hills

Cerstve mlieko v Nandi hills. Tu sa rodia najlepsíí bežci v keni a na svete.

Naší Kensko-Indický 
potporovatelia. Dali nám 
ryžu,múku,olej.

Sunday outing  



 

Naši chlapci.

Učíme sa jazdit.

Kit Mikay 

N Platíme školne pre nášho kamarata Fidela

Kevin spät v škole  
Máme návštevu zo SK. Zatial ešte diakon Mario.



Bartolomey class 7
Chlapci sa strihaju. Viktor v strede a jeho bratia. 

Chudoba 3 stupna

Mike-bývalí problémový 
chlapec. Form 1Boxujeme.

Father Corner nás pozval všetkých na večeru.

Prvý den v škole Augustín 
class 7

Father Coren.Knaz z UK


