
      

 

Estimats amics i amigues, seguim en estiu i continuem avançant en 
les millores al Centre de Formació. Acabo de retornar de l’ïndia 
després d’haver fet molta feina. En aquest newsletter us en farem 
un resum. Hi ha encara moltes coses per fer, però amb l’ajuda de la 
junta local de Koilakuntla en poc temps tindrem la primera fase 
completada. Els nens i nenes apadrinats han anant venint per 
l’oficina, de manera que ho tenim tot preparat per actualitzar els 
fitxers i cercar nous padrins pels nens que encara ho necessiten.    

Aprofitem per informar-vos que el proper 15 de setembre tenim la 
Fira d’Entitats a Palau-Solità i Plegamans. En el nostre stand 
trobareu polseres fetes a mà per les nenes del Centre i altres 
detalls portats de l´Índia per a la seva venda. També exposarem 
fotografies de la meva darrera estada i a les 17.00h hi haurà un 
taller i exhibició de ball de Bollywood. Ens agradaria molt poder 
comptar amb la vostra presència. 

Haribala seguirà treballant per als infants i us agraïm una vegada 
més la vostra inestimable ajuda. Moltes gràcies i bones vacances! 

 

Prakash Chukka 

President 
Koilakuntla, agost 2018 
  

Newsletter 
Agost 2018 

 

 

 



  

 

 
 

 
EL CENTRE DE FORMACIÓ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM HA CANVIAT! 

En aquestes fotos podem apreciar 

l’evolució del Centre de Formació. La 

fotografia superior de la dreta correspon 

a l’any 2005  quan les classes de reforç 

es feien a fora asseguts damunt la sorra i 

alguns dins les aules petites construïdes 

amb lloses i el sostre d’alumini. Una 

construcció molt senzilla, però que ens 

feia prou servei. A la dreta de la 

fotografia s’aprecia una cortina de 

canyes de bambú que cobria la cuina i el 

rebost. 

Les fotografies inferiors mostren l’actual 

Centre de Formació, on tenim una 

vintena d’orfes i semi-orfes procurant 

fer-los sentir com a casa.
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NECESSITEM APADRINAMENT URGENT! 

 
   

 
 

 
 

EL SEU FUTUR DEPÈN DE NOSALTRES! 

  
 

 

Hem acollit dos nens d’aquesta 
família amb l’esperança de 
trobar les persones de bona 
voluntat per apadrinar-los.  

Demanem a tots els padrins 
que ens facin el boca-orella per 
poder aconseguir 
apadrinament pels infants de la 
fotografia que encara ens 
necessiten. 

  

Ens podeu ajudar apadrinar 
aquests orfes?  
L’Índia tristament té moltes 
necessitats, encara que el país té 
molts rics. Aquest bebè que tinc 
als braços només té 10 mesos. La 
seva mare va morir fa 5 mesos i el 
pare té problemes mentals i no es 
pot fer càrrec dels altres germans, 
només l’àvia paterna els cuida 
amb el miserable jornal de cada 
dia. 

UN REGAL MOLT BENVINGUT 

Susi Jiménez Martínez, és una de les 

padrines de Haribala que va obsequiar 

els nens i nenes del Centre amb aquests 

regals. Moltes gràcies, Susi!!! 

 



SHEIK RABIYA, LA 
NENA 

APADRINADA DE 
 18 ANYS AMB LA 

MILLOR 
QUALIFICACIÓ  

DE TOTA L’ESCOLA 
  

Després d’haver aconseguit aquests resultats, com et sents? 

Estic contenta, però per a mi el que és important és estudiar i espero obtenir la satisfacció d’acabar els estudis i 

trobar una bona feina que m’agradi. 

Per tant creus que la formació i els estudis sí que són importants... 

La formació és molt important per a les dones. Jo veig a la meva mare amb el patiment i les dificultats que té a casa 

i desitjo  arribar a la posició de poder ajudar-la a ella i també ajudar a totes les noies que pugui perquè tinguin la 

mateixa oportunitat que jo. 

Actualment has començat la diplomatura de mestra, ensenyar seria la teva il·lusió? 

He triat aquesta carrera perquè conec les meves capacitats  i no vull aspirar a alguna cosa que després no pugui 

aconseguir. M’agrada molt ensenyar i transmetre coneixements a altres nens i nenes, per això m’he decidit a ser 

mestra.   

Has trobat dificultats alhora de decidir continuar amb els teus estudis? 

No, afortunadament els meus pares des de bon començament m’han animat i recolzat donant-me l’oportunitat 

d’anar a l’escola. Així que em sento molt agraïda a Haribala i a la meva família per haver confiat en mi. 

Què els diries a les noies que tenen dubtes alhora d’estudiar, quin missatge t’agradaria compartir amb les noies 

índies? 

Avui en dia les noies índies quan arriben a l’escola perden la seva concentració i el seu interès preocupant-se més 

pels nois i sense donar importància a l’educació. Els diria que recordin que precisament la dona és el subjecte feble, 

per tant que no caiguin en enamoraments fàcils i recordin la fatiga i l’esforç dels seus pares per oferir-los 

l’oportunitat d’anar a l’escola i poder optar a un futur millor. 

SHEIK RABIYA, LA NENA APADRINADA DE 
 18 ANYS AMB LA MILLOR QUALIFICACIÓ  

DE TOTA L’ESCOLA 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte 
 
Associació per a la col·laboració i desenvolupament der Tercer Mon Haribala, 
Carrer Bonaire, 25 
08301 Mataró (Barcelona) 
Tel. 937.903.873/ 693.560.788 
 
haribala@haribala.org 
 
Horari oficina: 
De dilluns a divendres de 9 a 13h 
  
Donatiu:  
Si vols fer un donatiu pots fer una transferència directament al nostre número de compte següent de CaixaBank: 
2100  3132  69  2200108187 

 

 
 
 

 

 

REPARTIMENT MENSUAL DE PRODUCTES D’HIGIENE I NETEJA 

Les nenes del Centre reben mensualment els productes d’higiene personal que 

necessiten i el sabó que fan servir cada una d’elles per a rentar-se la roba. 

 


