
 

 

Áno , ľudia po celom svete môžu adoptovať tieto deti . Samozrejme , je to možné len virtuálne.  
Môžu ich podporiť sumou a tak prispievať na život, vzdelávanie a potreby týchto detí.  
To je obrovský darček pre každé dieťa , ktoré žije v sirotinci , v Bura.  
Takto dostávajú novú šancu v živote . Samozrejme , ak deti môžu dostať viac peňazí od rôznych 
priaznivcov , potom ich šance sa dostať do stabilného života sú lepšie. 
A tak sme sa dostali do kontaktu s nadáciu TAITA a podarilo sa nám adoptovať jedno dieťa.  
Keď sme sa pozreli na meno dieťaťa, boli sme ohromení .  
Volá sa Diana Rose Muthoni ( tak podobné meno s Dianou Ross, však? ) 
Narodila sa 3. mája 1997 , jej rodičia žili v skládka odpadu . Matka zomrela v roku 2003 , keď mala 
Diana šesť rokov , a odsťahovala sa do sirotinca .Ona je trochu plachým, ale veselým dievčaťom a vie 
veľmi dobre po anglicky . Jej srdce je plné dobroty, rada pomáha pri opatere s malými deťmi, rada im 
spieva, tancuje a s nimi . Všade kreslí ruže.  
Cíti obrovský smäd po poznaní . ( Pripomína vám niekoho?) 
Takže od marca tohto roku nepomáhate iba deťom s ťažkým ochorením so 100 % ziskom z predaja 
kníh, ale tiež Diane, aby sa jej vzdelanie a život naplnil.  
Čoskoro viac informácií o tom, ako pomôcť aj iným spôsobom než nákupom kníh alebo nákupom 
predmetov partnerov projektu Ilúzia. 
 

Projekt Ilúzia adoptoval mladé dievča! 
 
Rozhodli sme sa dať šancu pomôcť aj iným deťom .  
Istú dobu sme hľadali a získavali informácie ako pomôcť čo najviac a 
rozšíriť našu pomoc viac do sveta s radom knižnej Rytmu lásky cez 
projekt Ilúzia .  
Takto projekt Ilúzia v spolupráci so Sunflowerbeat našli dieťa a 
adoptovali ho. 
Známa maďarská nadácia TAITA pomáha africkým deťom , ktoré žijú v 
Keni v sirotinci v Bura.  
Nadácia podporuje tieto nádherné deti vyrastať v naozaj milujúcom 
spoločenstve, ako skutočná rodina so všetkým čo k tomu  
patrí - vzdelávanie a získanie povolania. K dispozícii sú dobrovoľníci 
pracujúci v TAITA.  
Pracujú v Maďarsku a Keni. Starajú sa o deti , hrajú sa s nimi , a 
podporujú ich životy v mnohých smeroch.  
Navštevujú tých anjelikov a prinášajú rôzne dary nielen peniaze a 
rovnako listy od ľudí, ktorí ich adoptovali. 
 


