
D R A G I B O T R I ! 

Posiljamo vam pozdrave z nasmehom na ustnicah. Ceprav zivimo v tezkih 
razmerah, se predobro vemo, da se vedno zivimo in imamo zivljenje. Sozalje vsem, k i 
ste zaradi pandemije izgubili svoje ljubljene, premozenje, podjetje in se kaj. M i 
pravimo, da upanje se ni izgubljeno in bo Bog vse stoterno povrnil. Se naprej upamo 
in verjamemo, da bo nevihta minila in bo vse spet, kot je bilo. 

Skozi to celotno nevihto ste skrbeli za nase otroke tako, da so j im bile 
zagotovljene osnovne potrebe ter so lahko hodili v solo. Za vedno bomo vasi 
dolzniki. Vsemogocni Bog naj vas obilno blagoslovi. Za nami je bilo lepo, a tezko 
leto. Zambijski solski koledar je bil spremenjen, da je bilo lazje za ucence v solah. 
Izpite, k i so j ih obicajno opravljali med oktobrom in novembrom, smo prestavili na 

december, ucenci so tako imeli manj ^asa za 
opravljanje vseh izpitov, zato da smo lahko 
nadomestili izgubljene u^ne ure med zaprtjem. 
Na zalost v tem trenutku dozivljamo tretji val 
Covid-19, k i ga opisujejo kot se bolj 
smrtonosnega. Kljub temu smo se vedno polni 
upanja, da nam bo Bog pomagal pri nasem 
delu, kot nam je ze do zdaj. S strani Ministrstva 
za zdravje in Ministrstva za solstvo je bilo 
sprejetih veliko ukrepov. Stevilo uc5encev v sol i_ 
so zmanjsali na najved stirideset na razred ter 
na enega do dva otroka na pisalno mizo. Ker 
imajo nekatere sole slabo infrastrukturo in 
higienske pogoje, so sole organizirale pouk v 
vec izmenah, zato da se lahko solajo vsi ucenci, 
vendar se je zato zmanjsalo stevilo solskih ur. 
Ucenci morajo obvezno nositi maske in 
uporabljati razkuzilo. 

Pandemija je zelo prizadela nase gospodarstvo in povzrocila zaprtje stevilnih 
podjetij in trgovin zaradi slabega poslovanja. Zaradi tega je ogromno ljudi izgubilo 
sluzbe. Posledi^no se je povecalo stevilo ranljivih otrok in primerov, k i trkajo na nasa 
vrata in prosijo za pomoc^ ter za vkljucitev v program botrstva. Zato vas prosimo, da 
se naprej podpirate te otroke in j im omogocate placilo solnine. To veliko pomeni tako 
njim kot tudi nam. V Zambiji bomo 12. avgusta 2021 imeli volitve. Prosimo vas, da 
molite za nas, da bomo znali izbrati voditelja, k i bo pozoren na stisko ljudi in 
predvsem otrok. V casu volitev se bojimo, da bi doloceni politiki lahko razveljavili 
pravila v zvezi s Covid-19 in pogoje glede zbiranja najvec petdeset ljudi samo zato, 
da bi si pridobili vecje stevilo volilnih glasov, bi pa s tem povecali moznosti sirjenja 
virusa. 

N a koncu vam posiljamo naso zahvalo in ljubezen skupaj z otroki. Ne moremo 
se vam dovolj zahvaliti za sodelovanje pri vzgoji izobrazenega naroda. Hvalezni smo 
za vso ljubezen, k i jo delite z nami. Vemo, da je nas p. Miha, k i je zacel z botrstvom. 



vesel in nasmejan, ker vidi , da tudi po njegovi smrti nadaljujete in podpirate njegove 
sanje. Mi verjamemo v vas in naso povezanost. Bog naj vas blagoslovi. 

Z ljubeznijo, 

br. Camillo in Slo-team Zambij a 


