
Dopis od Dominika - září 2020, doručeno listopad 2020: 

Sestra Joel (koordinátorka) posílá pozdravy z Dharma Jyothi Social Centre, Vamanjoor. 

Doufám, že se i navzdory pandemii máte dobře. My jsme Bohu díky v pořádku a modlíme se 

i za Vás. Uvědomujeme si, jak velké ztráty pandemie způsobila. Situace je i dnes stále 

pochmurná. 

Když byla naše země v lockdownu od 22. března do 31. května, pandemie měla velký dopad 

na chudé lidi, kteří na tuto situaci nebyli připraveni. V tomto období jsme v Dharma Jyothi 

Social Centre spolu se sestrami z SRA distribuovali balíčky s jídlem do 1064 rodin. V 

balíčku bylo 5 kg rýže, 1 kg čočky, 1 kg cibule a 1 litr oleje. 

Potřební a nemocní byli podpořeni i finančně. Vaše sponzorované dítě také dostalo balíček. 

Jsme teď ve čtvrté fázi uvolňování a pravidla jsou mírnější. Školy a univerzity budou 

zavřené do 30. září. Děti se učí online. Kvůli lockdownu tak děti nemohly psát dopisy a my 

máme trochu zpoždění s každoročním reportem o jejich pokroku. Jsou také problémy s 

mezinárodním doručováním pošty. Dominik postoupil do sedmé třídy. 

Jsme rádi, že i nyní můžeme zmínit několik pokrokových aktivit. Připravili jsme několik 

programů pro ženy zaměřených na zdraví v komunitě. Konkrétně o rakovině, ekologii, 

obecném zdraví, udržování čistoty, povědomí o tuberkulóze, čistotě v ulicích a také pět 

koučovacích kurzů. S doučováním dětí nám pomáhají dobrovolníci přímo v komunitách. 

Děti mají klasickou školní výuku 5 dní v týdnu, v sobotu chodí do dětského klubu hrát hry a 

pořádají se tam soutěže. Po povodních jsme poskytli pomoc 50 rodinám, dále balíčky s 

jídlem pro 1064 rodin. Přispěli jsme 13 rodinám a pomohli s ubytováním 45 rodinám. 

Jsme vděční našim dárcům za neutuchající podporu a pomoc dětem s jejich vzděláváním. 

Je to paprsek naděje pro jejich jasnější budoucnost. 

Srdečně zdraví 

Sr. Joel Lasrado, koordinátorka 

 

Zde je dopis od Dominika: 

Tady Dominik, píši Vám s prosbou o Vaše požehnání a modlitby. 

Všechny děti u nás v internátu jsou v pořádku. 

Tento rok jsme kvůli covidu měli hodně prázdnin. Od 22. března do 31. května byla naše 

země uzavřena. Byla zrušena veřejná doprava a lidé čelili hodně problémům. Opravdu dost 

lidí nemělo práci. Vláda také oznámila, že děti od školky až po devátou třídu postupují do 

dalších ročníků automaticky. Stále nevíme, kdy otevřou naši školu. 

Letos postupuji do sedmé třídy. Je to pro mě poslední rok základního vzdělání. Čekají mě 3 

roky na střední škole a další 2 pro přípravu na vysokou školu. Během volna jsme teď trávili 

čas hraním fotbalu, volejbalu a lagori. 

Ve škole jsme 26. ledna stavili Den republiky. Ten den vlála naše vlajka na počest našeho 

národa. Pak jsme dostali pár sladkostí. 

Ve škole taky sportujeme. Já jsem závodil v běhu na 600 metrů a byl jsem druhý. Loni v 

prosinci jsme ve škole měli každoroční oslavy školy. Každý den nosíme uniformu. Ve třídě 

je nás 60, 30 chlapců a 30 dívek. Naše učitelka se jmenuje Murali. 

Dharma Jyothi Social Centre mi poskytlo vše potřebné ke studiu a díky Vám mám zaplacené 

školné. Děkuji Vám moc. 

Ještě jednou velké díky a to je ode mne vše. 

Váš milující 

Dominik Sujith 


