










Bolívie, San Lorenzo de Moxos, 2020 

 

Milé Ireně Rampichové a studentům školy v Chlumčanech. 

 

Prosím, přijměte mé srdečné pozdravy. Ráda bych Vám popřála, aby se Vám všem dařilo, 

abyste byli zdraví a mohli být v blízkosti svých rodin a blízkých.  

Já se mám dobře, jsem zdravá a mám kolem sebe rodiče i přátele.  

Jsem Vám moc vděčná za to, co pro mě děláte a za velkou podporu, kterou mi dáváte, abych 

mohla kvalitněji studovat.  

V Bolívii je nyní léto a vedro je občas nesnesitelné. Dříve jsme se chodili koupat do laguny, 

ale bohužel se mění podnebí a není voda a když je, je kontaminovaná a není možné ji na 

zchlazení využít.  

I přesto se ale máme dobře. Protože jsme zdraví. Všude kolem nás žijí krásná zvířata a v naší 

oblasti je různorodá fauna a flora.  

Nyní ale zažíváme smutnější období. Kvůli koronaviru máme mnoho aktivit zakázaných. 

Díky Bohu ale v naší oblasti nejsou žádné potvrzené případy, ale i přesto jsme hlídaní.  

Tento rok nám ve škole změnili systém hodnocení. Dříve jsme měli 4 semestry během roku, 

nyní máme jen 3 trimestry. Já jsem už ve 4. třídě druhého ročníku a díky Vaší podpoře můžu 

do školy chodit a zlepšovat se.  

Moc Vám také děkuji za Vaše krásné dopisy, které mě vždy překvapí, děkuji za krásné fotky 

z Vašich svátků. Některé svátky jsou podobné těm našim, například Vánoce. Ty slavíme 

společně s rodinou, dáváme si dárky a poté jdeme na mši, která je od devíti hodin až do noci a 

poté se všichni rozejdeme domů.  

Jeden z našich svátků jsou také oslavy z mrtvých vstání Ježíše Krista.  

 

Posílám Vám také nějaké fotky. Můžete zde vidět náš kostel ve Svatém Lorenzu a moje 

kamarády ze školy. 31.8. je výročí naší školy, tak připravujeme různé aktivity. Někteří žáci 

jiných tříd připravuji třeba různé krásné prezentace.  

 

Těmito slovy se s Vámi loučím, přeji Vám mnoho štěstí v práci, kterou denně vykonáváte, ať 

Vás Bůh chrání před vším zlým a nebezpečím. 

Všem posílám silné objetí.  

Sandra 


