Ndola, bozic2017
Dragi prijateiji slovenske druzine botrov!
Z veseljem vam sporocamo, da so nasi ucenci zakljucili solsko leto in zacenjajo z
enonnesecninni pocitnicami, ki trajajo do prvega tedna V januarju.
Vasa zvesta in velikodusna podpora daje tukajsnjim otrokom, potrebnim pomoci, upanje v
lepso prihodnost. Mi smo vase roke in srce, ki jiln zvesto spremljajo pri njihovi sociaini in
izobrazevaini rasti. To ni bila lalika zaobljuba z nase strani, predvsem ker zivljenjski stroski vztrajno
rastejo, to pa pomeni velik izziv tudi za naslednje leto. Pravzaprav tudi drzavna izpitna komisija
zdaj ze vnaprej zahteva placilo izpitov za pridobitev certifikata o opravljenem letniku.
Vemo, da se tudi vi, s tem, ko nam pomagate, marsicemu odrecete in zato hvalezno
skrbimo za to, da bo vsa vasa pomoc obrodila bogate sadove. Seveda nekateri nasi otroci nimajo
ravno najboljsih rezultatov v soli, vendar pa bodo vsi prejeli vsaj osnovno izobrazbo, pomembno
pri razvoju otroka, ki do sedaj ni imel omogocenih niti osnovnih clovekovih pravic. Vi dajete zelo
potrebno in cenjeno pomoc stevilnim otrokom te »revne, a zelo prijazne dezele«, ki se vedno
potrebuje ljubeco in velikodusno pomoc pri cloveskem in socialnem razvoju njenih ljudi. Se vedno
se V hvaleznosti spominjamo, kako se je to botrstvo zacelo iz velikega, velikodusnega srca p. Mihe
Drevenska in njegovih slovenskih prijateljev dobrotnikov. Ti so ga podpirali pri njegovi ideji, ki je
zdaj postala ze skoraj nacionalna slovenska zaveza.
Slovenska pomoc nasim otrokom je tu zelo znana in resnicno zagotavija pomoc stevilnim
sirotam in revnim otrokom, za katere smo in se bomo skrbeli. Sole nam zaupajo in cenijo vaso
velikodusno pomoc. Vsi skupaj lahko se vedno nadaljujemo z razdajanjem v veselju in ljubezni. Ob
sesti obletnici smrti p. Miha Drevenska, 29. oktobra, smo se v nasih molitvah spomnili vseh vas,
vasih druzin in prijateljev, da vas bo nas ljubeci Bog se naprej blagoslavljal. Z ljubeco hvaleznostjo
vam zelimo blagoslovljen bozic in veliko dobrega v letu 2018.
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