Takk for støtten fra SOS-festen!
Den 27. oktober hadde St. Paul skole sin årvisse SOS-fest. Det ble en like stor
begivenhet som årene før; det gjør alltid et meget sterkt inntrykk å se så mye
aktivitet for å samarbeide om å hjelpe andre som ikke har det så bra.
Skolens ledelse hadde bestemt at en stor del av inntektene både fra loddsalget,
kafèene og de ulike bodene skulle gis til U-landsforeningen Svalene, som igjen
sender pengene til yrkesskolen Cristiania, en skole for fattige jenter i utkanten
av Lima i Peru. Elevene her er jenter fra så fattige familier at de ellers ikke ville
kunne få seg noen utdanning.
U-landsforeningen Svalene vil derfor hjertelig takke ledelsen på St. Paul for at
foreningen ble tildelt en så stor del av SOS-festens resultat: 95 000 kroner. Dette
er nesten nok til to og en halv måneds drift av skolen Cristiania, med 150 elever.
Så vil vi takke alle foreldre som troppet opp med eksotiske, herlige retter for salg,
eller som sto i timevis for å lage vårruller eller nydelige ”sterke” retter, eller som
hadde salg av kaffe og kaker eller andre ting rundt om i klasserommene.

Kjære rektor, ansatte og elever ved St. Paul skole!

Takken går ikke minst til elevene med sine lærere, som er de sentrale i alle
aktivitetene, og som hadde solgt mange lodd før festen. Er det rart en blir rørt av
å se alt dette? Gratulerer og heia St. Paul!

Den store gaven på 55.000 kroner fra dere er nå overført til St. Josephs Hospice i
India sin konto i South Indian Bank. Det ble en flott sum på 517.890,77 indiske
rupis.

Hilsen U-landsforeningen Svalene v/Marthe

En gruppe elever ved yrkesskolen Christiania som nyter godt av støtten fra SOS-festen
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Fader Thomas ber meg om å takke dere hjertelig for deres enestående støtte, og han
forteller at driften ved det første hospitset går sin vante gang, mens byggearbeidet
ved det nye hospitset har fin fremdrift.
Med vennlig hilsen Ingvild Sjo
på vegne av St. Josephs Hospice

Fader Thomas sammen med noen av de mange som får hjelp ved St. Josephs hospice
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