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Chúng con là các em cô nhi người dân tộc thiểu số thuộc giáo phận Đà Lạt, đang được
các soeur Tu hội Nữ Tỳ Chúa Thánh Thần Đà Lạt nuôi dưỡng tại mái ấm Tà Nung.
Trong suốt những năm qua, chúng con đã đón nhận sự nâng đỡ, chia sẻ của Quý Vị
Ân Nhân, để chúng con có niềm vui khi được đi học và các soeur cũng bớt phần nào
vất vả, lo lắng cho chúng con. Chúng con chân thành cám ơn tấm lòng yêu thương
của Quý Vị đã dành cho chúng con.
Cuộc sống hàng ngày của chúng con là những người có hoàn cảnh đặc biệt và khó
khăn đã được các soeur đón về nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng con nên người. Ngoài những
giờ học, chúng con làm tất cả những công việc trong Mái ấm như: làm vườn trồng
rau, bắp, cà phê,… cùng với công việc nhà, và cùng các soeur chăm sóc các em nhỏ
hơn, bất cứ công việc gì ai có thể làm thì đều được phân công làm, không ai ngại khó
khăn hay mệt mỏi. Vì chúng con đểu xem đây là mái nhà chung của chúng con. Cho
dẫu cũng có những lúc chúng con khó chịu, buồn rầu vì các soeur không chìu theo sở
thích của chúng con. Nhưng chúng con biết các soeur rất thương chúng con. Đôi khi
chúng con còn rất ham chơi và chưa ngoan cũng làm cho các soeur buồn rất nhiều.
Chúng con cũng thay mặt các souer cám ơn tấm lòng quảng đại của Quý Vị đã đồng
hành với các soeur chăm sóc chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa trả công ơn và chúc lành cho tấm lòng của Quý Vị Ân Nhân.
Xin Chúa gìn giữ tất cả mọi người trong niềm vui và sự bình an của Ngài.
Thay mặt cho các bạn ở khắp nơi cùng nhận được học bổng như chúng con, chúng
con chân thành cám ơn. Kính chúc Quý Vị được thiệt nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Chúng con cũng cám ơn Quý cha, Quý soeur, Quý anh chị trong Caritas của giáo phận
đã vất vả tìm kiếm những suất học bổng cho mỗi người chúng con.
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