ADOPCE NA DÁLKU
Do projektu Adopce na dálku jsme v našem sboru zapojeni od roku 2003. Peníze na úhrady
plateb (ročně 4 900,- Kč) jsme první roky sbírali z příspěvků jednotlivců a ze sbírek v nedělní škole.
Od roku 2008 pořádáme každoročně v srpnu jarmark, z jehož výtěžku je platba hrazena, nově od
roku 2017 probíhá v červnu farní cukrárna, kdy opět část výtěžku je určena na podporu tohoto
projektu. Na zajištění obou akcí se podílí velké množství dobrovolníků všech věkových kategorií.
Na začátku jsme začali podporovat studium slečny Anushe Kaither. Přála si být učitelkou.
Podporu studia převzal v roce 2009 její strýc.
V letech 2009 až 2018 jsme obdobně sponzorovali studium slečny Celiny Raj. Po ukončení
bakalářského studia si našla práci ve svém oboru a tím náš kontakt skončil.
Požádali jsme vzápětí o zprostředkování kontaktu s dalším dítětem a začali jsme tak v roce
2018 podporovat školní docházku tehdy osmileté dívky Gowdy Pratikshy Krishny. Její
sponzorství trvá doposud. Dostali jsme od ní nyní dopis, ve kterém popisuje situaci v jarní vlně
koronavirové epidemie, kdy byl tatínek bez práce a rodina žila hodně díky balíčkům
zprostředkovaných centrem, které zprostředkovává také náš kontakt. Píše o své škole, o tom, že
ráda maluje a hraje divadlo.
V roce 2016 jsme navázali kontakt s šestiletým chlapcem jménem Vijaya Kumar, na
začátku své školní docházky si přál stát se policistou. Letos na podzim jsme dostali zprávu, že
podpora jeho studia je ukončena, protože ekonomická situace rodiny se zlepšila natolik, že mohou
studium platit sami. Máme z toho radost, Vijayovi jsme zaslali dopis „na rozloučenou“ a můžeme s
ním být dál v našich myšlenkách a modlitbách.
Máme nyní možnost nově začít podporu malého chlapce jménem Laxman Mesta
(sponzorství zahájeno v září 2020). Je mu 7 let, má dva starší bratry, ve škole se dobře učí, nejraději
kreslí a zpívá. Rád by se stal vojákem. Rodiče nevydělávají dost peněz, aby zaplatili vše potřebné
pro školu všem třem synům, chlapce ale ve školní docházce podporují.
V současné době tedy trvá třetím rokem sponzorství dívky Gowdy a nově od září chlapce
Laxmana. Snad se můžeme těšit na společné akce, které nám teď obecně chybí, jakými jsou také
jarmark a cukrárna, při kterých se setkáme a zároveň podpoříme „naše“ děti ve velké dálce.

