2. února 2022
Milí přátelé,
Na úvod vám přejeme pokojný a požehnaný nový rok. Moc děkujeme za podporu Ermily Paulu Tellis.
Má opravdu štěstí, že přijímá vaši povzbudivou pomoc. Její život se teď určitě bude ubírat lepšími
cestami díky vaší šlechetnosti, a hlavně díky modlitbám. Děkujeme.
Ermila byla potěšena, když se dozvěděla o vaší laskavosti. Tato dívka opravdu udělá všechno, abyste
na ni byli v průběhu let pyšní. Vaše podpora zajistí, že bude nejen požehnána dobrým vzděláním, ale
také se o něj podělí s ostatními. Je tak moc ráda, že vás může poprvé pozdravit. Moc děkujeme, že ji
v tomto rozhodujícím období jejího života podporujete.
Zdravotnické a vzdělávací centrum sv. Ignáce zabezpečuje oblasti zdraví, vzdělávání a komunitní
programy. Pro vaše laskavé nahlédnutí je přiložena obrazová zpráva. Protože se s námi spojujete pro
dobrou věc, děkujeme vám za vaši štědrost a modlíme se k našemu Pánu za mír a lásku pro celý Váš
příští rok i ty nadcházející.
Děkujeme vám a ujišťujeme Vás o našich modlitbách.
Vaše oddaná,
Sestra Maria Goretti, ředitelka
Zde je dopis od vašeho sponzorovaného dítěte
2. února 2022
Milí přátelé,
tady vám píše vaše milovaná Ermila. Jsem moc ráda, že jsem byla vybrána pro toto sponzorství.
Děkuji vám.
Můj tatínek pracuje jako pomocný zedník a maminka je v domácnosti. Moje starší sestra Melisha je
v 8. třídě a já studuji 3. třídu. Do školy chodím přes železniční trať a maminka mě pouští. Studuji na
státní vyšší základní škole. Ráda si s kamarády házím míčem a hraji na schovávanou. Mám kamarádku
Mary, kterou mám ráda. V naší třídě je 10 žáků. Paní učitelka slečna Shobha nás učí dobře.
Brzy budu mít zkoušky a připravuji se na ně. S díky končím tento dopis.
Vaše milovaná,
Ermila
25. června 2022
Drazí přátelé,
tady je vaše milující Ermila. Všichni jsme tu v pohodě. Doufám, že vy také. Moje roční zkoušky jsou u
konce. Udělala jsem své domácí úkoly. Zvládla jsem je dobře. Teď mám letní prázdniny. Prošla jsem
třetí, a teď nastupuju do čtvrté třídy. Má starší sestra je v deváté třídě. 27. dubna jsme slavily hody,
přišli naši příbuzní. Přes prázdniny jsem byla s rodinou a kamarády. Pomohla jsem mamce s
domácími pracemi. Naučila jsem se dělat citronový džus. Nikam jsem nejela, byla jsem s kamarády.
Dostala jsem školní požadavky z centra.
Děkuju vám. Tady končím můj dopis.
Vaše milující Ermila.

