20 Apríl 2007
Milí priatelia,
aj vďaka Vám sa dejú na našom svete dobré veci. No nie je to úžasné?
Šalamúnove ostrovy preliala tsunami a mňa prelievajú správy o ľudskej spolupatričnosti
a pomoci, a tiež sa s tým potrebujem podeliť  . Najradšej by som to dala do hlavných správ
a opakovať aspoň tri krát denne, aké veľké srdcia majú ľudia na Slovensku ...
A vďaka takémuto javu môžme poslať ďalších 1000 Euro ľuďom postihnutým tsunami.
ĎAKUJEM! 
Najnovšie správy z Don Bosco Technického Inštitútu v Honiare hovoria o tom, žeby sa radi
zapojili do šesťmesačného programu pre pomoc postihnutým oblastiam. Na škole chcú
a môžu vyrobiť nábytok do škol ( pre postihnuté oblasti), vyrobiť rúry na pečenie, ušiť im
školské uniformy, cez školské prázdniny – mesiac v júni a mesiac v decembri – skupina 40
študentov by mohla brigádovať pri rekonštrukčných prácach...
Najkritickejšie sú asi tie rúry na pečenie, lebo ako píše Fr. Capelli:
I saw that among the reliefs that came in there is lot of flour...
but flour without oven is not of much use...

že v rámci pomoci tam prichzádza veľa múky, ale múka bez pece je skoro na nič...
A tak by im chceli vyrobiť 1000 prenosných rúr na pečenie.
We have started to make the Ovens in our shop. This means we spend in buying Welding Electrodes,
used drums, angular bars for stand, pipes for chimneys...mesh wire for dividing the inside into two
'floors'. All these Items are very expensive (especially the power used). I do not know if we can
make 1000 but we will try...

Vyrába sa to z použitých plechových sudov, vyzvaruje sa to, pridá sa stojan, komín, rošty
a môžem povedať, že to funguje – dá sa v tom upiecť chleba, buchty .. viď obr.

Samozrejme má to svoje muchy – regulovať teplotu, výhrevnosť, životnosť takejto rúry..
A tak Fr. Capelli dodáva:
If you have some good engineers who can make a design for a practical, smaller, efficient oven, we
will produce them...

Ak poznáte niekoho, kto by vedel urobiť návrh na praktickú, malú a účinnú pec na
pečenie, mohli by ju vyrábať.
Verím tomu, že tak ako ja, aj Vy máte svojich žolíkov – priateľov na telefón. Myslím, žeby to
mala byť prenosná piecka, nie murovaná, vyrobená z plechov ( dostupné su plechy, prípadne
sudy, prípadne plech zo sudov). V našich zemepisných šírkach sa takéto veci už veľmi
nepoužívajú, ale možno niekto má skúsensoti z podobných oblastí – Afrika, Ázia ...
Náklady na jednu takú piecku sa pohybujú okolo 70 EUR a mam radosť z toho že minimálne
15 bude „sponsored by people from Slovakia“.
Takže, nezabudnite, hľadá sa peciar... a majte krásne jarné dni 
Alena

