Dopis Dominikovi - únor 2018:
Milý Dominiku,
děkujeme Ti za krásný dopis plný lásky a vděčnosti, přání k Vánocům a obrázek.
Ten sněhulák se Ti opravdu povedl.
Gratulujeme Ti k úspěšnému složení pololetních zkoušek! Máme z Tebe velkou radost
a těšíme se z každého Tvého úspěchu.
U nás je teď zima, mrzne a na horách je hodně sněhu. Ve škole budou mít děti v březnu
prázdniny.
Jaké je počasí u vás?
Posíláme Ti fotografie ze svátku sv. Mikuláše. Děti se moc těšily, mše svatá byla u nás na
faře.
Na dvoře pak dostaly dárky. Jeden chlapec, jmenuje se Toník, krásně zahrál na housle a
jeho bráška Jáchym k tomu zazpíval.
Naše nejkrásnější svátky jsou Vánoce a slavíme je od 24. prosince. Odpoledne je v kostele
mše svatá, po ní jdeme domů na slavnostní večeři. Děti se nemohou dočkat, až si pod
stromečkem rozbalí dárky. V noci jsou v kostelích půlnoční mše – v tichu noci nádherná
oslava narození Ježíše Krista.
Jaké byly Vánoce u vás? A co Tvoji kamarádi?
Zoe a Majda ze školky Ti nakreslily dva obrázky.
Modlíme se za Tebe, Dominiku, a posíláme Ti hodně lásky.
Měj se moc hezky, ať Tě Pán chrání.
Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun
Šárka
Dopis od Dominika - červen 2018:
Milý Petře Bouško, zdravím! Píše
Vám Vaše milující dítě Dominic
Sujith a prosí o požehnání.
Mám se tu s kamarády ze školy dobře
a moc vás pozdravují.
Dopis ze 17. února i fotografie jsem
dostal. Sociální pracovníce z Dharma
Jyothi Social Centre mi jej přeložila.
Teď je u nás období dešťů, každý den
opravdu hodně prší. Počasí je u nás
příjemné. Moc děkuju, jak jste mi
psali o tom, jak oslavujete Vánoce u
vás. Tady na internátu jsme slavili
Vánoce společně. Měli jsme ten den
spoustu kulturních akcí a her. Také
jsme zpívali koledy a moc se nám to líbilo. Chci moc poděkovat Majdě a Zoe za krásné
obrázky a vám všem za vaši lásku.

S radostí oznamuji, že jsem úspěšně ukončil 4. třídu a postupuji do 5. V dubnu a květnu
jsme měli letní prázdniny. Náš třídní učitel nás vzal na jednodenní výlet s piknikem do
Pilikula ZOO a do vodního parku Manasa. Moc jsme si užili radovánky ve vodě a v ZOO
viděli různá zvířata. Dali jsme si skvělé jídlo a užili jsme si spoustu zábavy.
V prosinci jsme oslavovali školní den v naší internátní škole a Vánoce. Program byl
opravdu bohatý. Já jsem vystupoval s tancem. Také jsem kreslil, soutěžil jsem v házení
míčem, ve hře Citron na lžíci a v hodu kloboukem. Ještě jednou děkuji a tady bych dopis
ukončil. Váš milující chlapec
Dominic Sujith
Koordinátorka z Dharma Jyothi Social Centre sestra Joel dodává:
Jsem šťastná, že vás mohu informovat o vašem adoptovaném dítěti Dominiku Sujithovi,
který postoupil do páté třídy. Přikládám dopis, fotografii a zápis o jeho vývoji.
Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala všem dárcům a příznivcům za vaši
neustávající podporu v pomoci dětem, podpoře jejich vzdělání a našemu Centru, rozvoji
jeho vzdělávání v letech 2017-18. Díky vaší podpoře jsme schopni pomoci lidem v nouzi.
Nejvíce z našeho programu těží ženy a děti. Postavili jsme dva bezplatné lékařské tábory,
vzděláváme místní lidi v oblasti udržování vody, pěstování potravin, detekce rakoviny,
právní pomoci, zdraví a hygieny. Pořádáme také placené kurzy již na třech místech.
Výdělek z nich jde na aktivity pro mladé ženy, obědy pro školní děti, týdenní příspěvky
pro pacienty s tuberkulózou a skoro denně přijde někdo v hmotné nouzi, kdy můžeme
materiálně pomoci. Nemusíme je nechat odejít s prázdnou. Také pomáháme s několika
vládními programy, jako například: pomáháme vdovám, postiženým, seniorům, projektům
dostupného bydlení. Podporujeme bratrství a tradiční svátky, nedávno jsme oslavili
Mezinárodní den žen a několik místních svátků, sdílíme radost a těšíme se z toho, když
lidé mohou být pospolu.
Život nám stále ukazuje, abychom byli optimisté. Věříme, že se nakonec vše v dobré
obrátí. Říká se tomu pozitivní myšlení. Každý rok vidíme, jak děti rostou v Duchu Svatém.
Adoptované děti a jejich sourozenci dostávají školní pomůcky jako knihy, aktovky,
uniformy, sešity, deštníky. Školné je placeno na začátku každého školního roku. Děti se
pokaždé nemohou dočkat, až půjdou opět do školy.
Děkuji vám za vaši lásku a podporu, jsme vám navždy vděčni.
Srdečně,
Sr. Joel Lasrado

