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Benvolguts amics i amigues,
Un agost més he viatjat a Koilakuntla per treballar i donar la
benvinguda a les noves nenes del Centre de Formació, que s’han
incorporat molt ràpidament i ja formen part de la família Haribala,
que cada vegada és més gran!
Seguim amb les obres del nou edifici annex, que serà on s’allotjaran
els pisos tutelats per a les noies majors d’edat que vulguin
continuar estudiant i mantenint una independència. Així que,
seguirem recaptant fons per a completar el projecte i comptarem,
afortunadament, i sentint-nos molt agraïts, amb la col·laboració i
ajuda de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Agenda:

Amb aquest Newsletter us aproparé una mica més al dia a dia de
l’ONG, de manera que pugueu compartir una part de la meva
experiència diària a Haribala.
Moltes gràcies des de l’Índia per la vostra inestimable col·laboració.
L’ajuda que proporcioneu a les nenes i nens de Koilakuntla té un
valor incalculable.
Dhanyavaadhamulu! (Gràcies!)
Prakash Chukka
President

Viatge solidari a l’Índia
Del 16 al 30 de setembre
Consultes:
Ruth Travels
www.ruthtravel.es
Telf. 93 4673244
info@ruthtravel.es
.

LA IMPORTÀNCIA DE L’ALIMENTACIÓ

L’alimentació és un factor bàsic en el
correcte desenvolupament dels nens
i les nenes. Intervé directament en el
creixement i desenvolupament tant
físic com mental.
Si des de la infància no només se’ls
dona menjar, sinó que se’ls ensenyen
uns bons hàbits alimentaris, aquests
afavoriran una vida més saludable en
l’edat adulta i contribuirà a prevenir
problemes de salut a curt i llarg
termini.

MOLTES GRÀCIES!

Sempre és bonic veure la cara de
felicitat de les nenes i els nens quan
reben regals…
En aquesta ocasió dues madrines han
volgut donar-los jocs, material escolar
i d’altres cosetes, que han omplert de
felicitat els infants del Centre. Gràcies
de tot cor!

A

EL DIUMENGE DIA DE NETEJA I DESPRÉS... DESCANS

Haribala procura formar i educar els nens i
les nenes, de manera que tinguin no només
una formació acadèmica que els permeti
poder trobar feina i tenir els coneixements
bàsics per a ser autònoms, sinó que, a més,
ensenyem la importància de la higiene, de la
cura personal i de la necessitat de mantenir
la casa i les pertinences en un bon estat.
Per això, els diumenges al matí el dediquem
a la neteja i a la tarda... a descansar i a jugar!

EL REI LLEÓ (ద లయన్ కింగ్)

De tant en tant arriben a l’Índia les
produccions Disney, en aquesta
ocasió vam poder fer una sortida a la
ciutat veïna de Nandyal, a 35 km de
Koilakuntla, per veure la pel·lícula El
rei Lleó, en la nostra llengua materna,
Telugu.

Felicitem a Ivan Pura Vida, que amb 113
Likes és el guanyador del concurs
d’Instagram.

CANALITZACIÓ DE L’AIGUA

Feia temps que esperàvem la
canalització de les aigües residuals i
de la pluja. Finalment, aquest mes
s’han completat les obres per a la
conducció de les aigües, que, a més,
com es realitza amb tubs de gran
diàmetre ens permetran el pas de
cables i altres connexions que puguin
ser necessàries més endavant.

Felicitem a Ivan Pura Vida, que amb 113
Likes és el guanyador del concurs
d’Instagram.

15 D’AGOST, CELEBREM LA INDEPÈNDENCIA DE L’ÍNDIA

El dia 15 d’agost es va celebrar el 73è aniversari de la independència de
l’Índia. Un dia molt important per al país, que a més coincideix amb la
festa hindú de la protecció familiar mútua i amb la festa de l’Assumpció
pels cristians. Tot un dia de celebracions!

QUI SOC JO?

«Totes les professions importants: metges,
advocats, informàtics, policies..., han hagut
primer d’estudiar i gràcies a la tasca dels
professors han pogut aprendre i arribar a ser
allò que volien ser, així que jo vull ser una
d’aquestes professores que ajudi els nens i
nenes a aconseguir arribar allà on ells
desitgin».

Deepika K. (14 anys)

Des de quan estàs al Centre d’Acollida?
Estic apadrinada al Centre des de juliol del 2018.
Què estudies actualment?
Estic estudiant 8è curs.
Quines són les assignatures que més t’agraden?
El que més m’agrada són les ciències, perquè trobo molt interessant tot el que expliquen i aprenc sobre
els animals (especialment els ocells) i els éssers humans.
Quins són els teus hobbies, què t’agrada fer?
M’agrada molt cantar, sobretot els cants de l’amor matern. Aquestes cançons parlen de l’estimació, de
la família, etc., i em recorden la meva mare. (Malauradament la seva mare va morir fa pocs mesos).
Què t’agradaria fer en un futur?
M’agradaria ser professora. Ensenyar i ser capaç d’explicar les lliçons als alumnes de manera que les
entenguin i, així, en un futur que puguin trobar feina i mantenir la seva família.

EIK ADRI

EM POTS DONAR UN FUTUR?... APADRINA’M!

La vostra col·laboració és essencial per poder
ajudar els nens i nenes orfes i semi-orfes de l’Índia.
Tot i que hem anat aconseguint padrins per als casos
més urgents, us demanem la vostra ajuda perquè
encara hi ha molts infants desatesos que ens
necessiten.

MOLTES GRÀCIES!

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

