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Estimats amics i amigues, estem a tocar de Nadal, una data per
celebrar en família i des de Haribala ens unim a tots vosaltres per
desitjar-vos unes molt bones festes i un feliç inici d’any 2019.
Aquestes festes són un bon moment per fer una pausa i compartir
il·lusions i solidaritat. Malauradament hi haurà molts nens i nenes que
no podran viure-les amb alegria i ni tan sols rodejats dels seus éssers
estimats, així que us convido a cadascun de vosaltres a posar un petit
gra de sorra per a aquests infants, ja que junts i amb voluntat podem
fer moltíssimes coses per ells.
Volem agrair a tots els socis, col·laboradors i amics de la ONG la
confiança que sempre ens doneu, gràcies a la qual més de dos cents
cinquanta nens i nenes aquest nadal tindran menjar i una esperança de
futur.
En nom dels nens i nenes de Haribala, de la junta local i de l’Índia
moltes gràcies per seguir col·laborant i ajudant als més necessitats.
Prakash Chukka
President
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BON NADAL
FELIZ NAVIDAD
MERRY CHRISTMAS

SOLIDARITAT EN FAVOR DE HARIBALA

OBRA DE TEATRE

DONACIONS

El passat 18 de novembre, va tenir lloc al Teatre
de la Vila de Palau-Solità i Plegamans, la
representació de DONES i CIA de l’obra COMPTE
PENDENT. La recaptació anava destinada
a Haribala, i ens plau dir-vos que van recollir 600
euros, que entregaran oficialment a l’ONG el
proper 19 de desembre, amb motiu d’un tallertertúlia a Can Cortés. Moltes gràcies per aquest
gest tan generós i moltes gràcies també a tot el
públic que va col·laborar en aquesta recaptació
solidària.

A principis de mes vam celebrar el dinar solidari
de Nadal. A part de la meravellosa aportació dels
assistents, hi van haver nombroses mostres de
solidaritat de particulars que no van poder
compartir el dinar amb nosaltres, però que van
voler col·laborar fent donacions per Haribala.
Volem mostrar el nostre profund agraïment per a
tots ells i el nostre compromís per a seguir
treballant incansablement per fer realitat els
objectius de l’ONG:
Matrimoni Maria i Manuel
Sra. Rosa García
Sra. M. Dolors Gemi
Sr. Joan Soley
Sra. Pepita Maymó
Família Carreño
Sr. Lluis Reverter
Sra. Maria Teresa Jordan
...

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.
Aquests nens i nenes que veieu a les
fotografies en són un petit exemple,
però estem segurs que ens donareu un
cop de mà.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

CALENDARI 2019
Ja tenim a la vostra disposició
el CALENDARI 2019 de HARIBALA.
El preu de venda simbòlic és de 5€.
El podeu adquirir a les parròquies de PalauSolità i Plegamans i a les nostres oficines.
Per més informació trucar a 93790.38.73,
per e-mail a haribala@haribala.org o a
través de Facebook.
Moltes gràcies als patrocinadors del
calendari:

LA IMPORTÀNCIA DE LLEGIR

El dia 14 de novembre és el dia de “la
infància” a l’Índia. Aquest any, Haribala ha
apostat per apropar la lectura i els llibres
als infants. És per això que el responsable
de la biblioteca de Koilakuntla va fer una
visita als nens i nenes del centre d’acollida
per explicar-vos tot el que poden trobar a
la biblioteca i per què és tan bo per ells
llegir.
“Llegir ens ajuda en qualsevol
circumstància de la vida, que ens fa millors,
més cultes, més lliures, que ens ajuda a
comprendre millor el comportament de les
persones, que en definitiva ens dona claus
per entendre el món en què vivim” (Quim
Torrent).

FESTA DE DIPAAVALI (Diwaali)

El Dipaavali és la festa “de la llum”, celebrada a la tardor,
que dona la benvinguda a l’any nou hindú. La gent estrena
vestits, comparteix dolços i encenen petards i focs artificials.
Quan es fa fosc s’obren les finestres i les portes de les cases
i en cada una d’elles es fa un oferiment de llum amb una
làmpada o una espelma.

Al Centre d’acollida els nens i
nenes de Haribala celebren
aquesta nit màgica, la més
esperada i alegre de l’any.

HEIK ADRI

DINAR SOLIDARI DESEMBRE 2018

El passat dia 1 de desembre Haribala va celebrar el dinar solidari de
Nadal al restaurant Can Sidro de Palau-Solità i Plegamans.
Més de 160 persones van compartir una experiència de germanor i
de solidaritat en un entorn molt agradable.
Els assistents van poder veure la projecció de vídeo on es resumien
els projectes i la feina que es desenvolupa a Koilakuntla, i van tenir
ocasió de saludar als nens i nenes del centre d’acollida, gràcies a la
connexió en directe que vam fer per Skype.
Es van sortejar un munt de regals i es van repartir, com a obsequi de
Haribala Índia, unes polseres fetes a mà per les nenes del centre
d’acollida.
Va ser un dia meravellós gràcies a tots vosaltres, socis,
col·laboradors, amics i simpatitzants de Haribala.
Us en donem les gràcies de tot cor i ens comprometem a seguir
treballant i lluitant per tots aquests nens i nenes que ens necessiten.
Volem agrair l’assistència al dinar de l’escriptora Asha Miró, amiga
de l’ONG, que sempre està disposada a col·laborar pel bé dels
infants de l’Índia i a tots els comerços, empreses i particulars que
ens van proporcionar els regals per al sorteig solidari: Carnisseria
Montserrat, Fruiteries Juani Baeza, Autocars Serrat, Palau Estètic,
Agència de viatges On Tour, Miró joiers, Selmy, E.S. Martí-Repsol,
DEA, Quiosc Roser i el pintor Andreu Miñarro.

Associació per a la col·laboració i desenvolupament der Tercer Mon Haribala,
Carrer Bonaire, 25
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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

