
Drazí přátelé! 

Přiblížil se čas Vánoc a s ním i čas, kdy si každý má něco přát. Mně se mé přání 

splnilo a už přes 4 měsíce můžu pracovat v Jihoafrické republice jako dobrovolnice 

v salesiánském projektu. A to i díky Vaší podpoře, za kterou Vám patří velký dík. Pracuji 

tu s nejchudšími dětmi pocházejícími 

ze slumu. Učím ve zdejší škole a dětem 

se věnuji i během jejich volného času. I tyto 

děti mají spoustu přání. Většina z nich 

se ale bohužel nikdy nesplní. Nemají totiž 

nikoho, kdo by jim je pomohl splnit.  

Vánoce jsou ale úžasný čas, kdy se plní 

sny a dějí se skutečné zázraky. V naší škole 

bychom takový malý zázrak chtěli připravit 

i našim dětem. Rádi bychom jim splnili aspoň nějaké přání a předali jim radost, 

kterou Vánoce přinášejí. Všem dětem chceme ukázat, jaký je skutečný smysl Vánoc 

a uspořádat Vánoční slavnost s jídlem, koledami a snad i nějakým dárečkem.  

Do tohoto nápadu se můžete zapojit i Vy, pokud 

se rozhodnete „adoptovat“ si na Vánoce jedno z našich 

dětí. Do naší školy chodí 200 dětí. Aby mohl být tento 

nápad zrealizován, potřebujeme pro každé dítě 

minimálně 200 Kč. Celková suma, kterou sháníme, je 

skutečně velká. Ale věříme, že pro náš nápad získáme 

dostatek otevřených srdcí, a tak po troškách dosáhneme toho, co se tu ještě nikdy 

nepodařilo uskutečnit.  

Pokud byste chtěli přispět zdejším dětem a pomoct jim prožít krásné Vánoce, 

můžete poslat jakoukoliv částku na účet salesiánského projektu. 

Číslo účtu: 62106709788  

Název účtu: Don Bosco Educational Projects 

Jméno banky: First National Bank – FNB 

Kód banky: 250056.  

Branch: TRADE ROUTE MALL  

Swift no.: FIRNZAJJ 

Pokud máte možnost vyplnit zprávu pro příjemce, napište heslo Christmas. Jestli 

máte jakékoliv potíže s odesláním peněz na tento účet, napište prosím na mail: 

magda.svabova@seznam.cz.  

Přispívat můžete až do začátku prosince. Peníze, které přijdou po 1. 12. 2012 

budou použity na další aktivity pro zdejší děti.  

Aktuální informace se dozvíte ne internetovém blogu www.detizjar.webnode.cz.  

Za jakoukoliv částku Vám ze srdce děkuje 

Magda a děti z Johannesburgu 


