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Скъпи приятели на Tandandale,

Разбира се, този кратък бюлетин се отнася и
за това кой ще бъде изненадан за Корона.
Корона също е пристигнала в Конго, но
очевидно не е толкова вирулентна като
нашата. Все още не е съобщено за случай от
Бутембо. Бутембо също е защитен като гореща
точка на Ебола. „Гранични контроли“ в границите на града проверяват телесната 
температура и това също помага срещу Корона. Ебола все още е там и вече сте свикнали с 
разстоянието и измиването на ръцете. Така че може би имат по-голям шанс срещу Корона.
Освен това поради лошото здравеопазване вече почти няма рискови пациенти.
Сега стартирах бърза програма заедно с нашата касиерка Уледа и директора на женския 
център Капуту и благодарение на финансирането от германското посолство: шиене на 
маски!

Започнахме производство, но правенето на маските е по-трудно, отколкото мислехме. 
Трябва да харчим повече пари за производство, отколкото сме мислили. Освен това 
цените на тъканите рязко се повишиха поради липсата на доставки от Китай и забравихме
няколко малки неща като парите за ютии с дървени въглища. Сега живея в страна с 

електричество и Uleda не желязо
през цялото време. Сега
преговаряме с различни
организации за закупуване на
маски.
В момента пазарът в Бутембо не
се интересува много от маски, но
има различни други, които
предлагат или използват маски с
различно качество. Човекът със
зелевото листо като маска ви кара
да се смеете. Но той вероятно
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разбираше повече от някои политици. Може би той идва от 
семейството, което не вярваше в Ебола, докато не загуби 17 
членове.

Град Бутембо все още е гореща точка на
Ебола и затова е ограден. Вие контролирате
достъпа и тествате минувачите за треска.
Съществуващите контролни постове за
Ебола също се тестват на Corona.
Следователно разпространението се

инхибира. Засега изглежда, че няма остър случай там, но той
съществува в Бени, на 40 км северно.

Може би е също така, че болестта срещу ебола или ваксинация
също помага срещу вируса на Корона. Тогава хората там най-накрая ще имат коз.

Така че досега не успяхме да продадем много, но търсенето ще се 
увеличи, най-късно когато стартира училището. Но има и гласове, 
които са против маски. Uleda посъветва рекламата с факта, че тя е 
произведена с помощ за развитие. Тя казва, че хората биха казали: 
„Белите отровиха маските“.

Uleda има много неща, също и за другите проекти, така че тя 
винаги ми дава конкретна информация за Threema и, за която е 
известна, обича да отделя
време с докладите.

Можете да сте сигурни, че тя
няма да харчи парите
излишно. Понякога се налага
да преговарям с нея за
разходи, които тя не вижда и
затова съм критикуван. Рядка

черта в Конго, поради което ние я оценяваме като
счетоводител от 30 години. Хората от Конго, които
искат пари от нея, по-малко.

Horst Schulze
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Готовите маски по време 
на контрол на 
качеството. За 
съжаление, много маски 
трябваше да бъдат 
докоснати първоначално.

специална
оферта 

Корона маски  
made in Congo

Само  1€ всеки  
(плюс разходи за доставка) 

Срок за доставка: може би 2021,
ако публикацията работи отново

Ако не искате да го чакате,
можете да предоставите маските

на съоръжение:
Дарение с бележка: маски за
болница, училище, полиция,
библейско училище, църква,

бедни или други 


