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Estimats amics i amigues,

Fa unes setmanes he arribat de l’Índia, de Koilakuntla, perquè som
una ONG petita que cuidem al detall i per a fer-ho hem de ser allà
periòdicament, com a mínim un parell de cops l’any.
Els nens i les nenes del Centre de formació estan molt contents i
s’han fet seu el nou espai. La cuina, les dutxes i el mur perimetral
estan del tot enllestits i queda espai lliure suficient perquè els
infants puguin jugar amb comoditat i es puguin organitzar activitats
i xerrades a l’aire lliure.
Cada vegada que torno de l’Índia vinc amb més ganes que mai de
seguir treballant per aquests nens i nenes a qui els fem tanta falta.
Estic molt orgullós de tota la feina que hem anant desenvolupant al
llarg dels anys i vull agrair a tots els padrins, socis i col·laboradors la
seva inestimable ajuda, perquè la vostra aportació canvia,
literalment, la vida de centenars de nens i nenes de Koilakuntla i
rodalies.
No hi ha recompensa més gran que veure que aquests infants
creixent en un entorn segur, amb respecte i amb amor.
En nom de tots ells, moltes gràcies!
Prakash Chukka
President

SEMPRE AL COSTAT DELS MÉS NECESSITATS

Tot i que Haribala té com a objectiu
principal l’atenció a la infància, no
podem romandre indiferents
davant el patiment i les necessitats
de la resta de veïns de Koilakuntla.
Sovint les dones i les persones
grans són qui acusen més les
mancances de salut i de diners.
En aquesta ocasió va arribar a
oïdes de mossèn Prakash que hi
havia una dona, mare de família,
que patia una greu malaltia,
càncer, i necessitava ajuda per
poder obtenir la medicació per a
intentar salvar la seva vida.
Haribala va proporcionar-li l’ajuda
econòmica mínima que necessita,
ja que a l’Índia no hi ha Seguretat
social ni atenció mèdica gratuïta.
Confiem i desitgem de tot cor que
la Sra. Dudeekula Rameeja pugui
fer front a aquesta malaltia, i ben
aviat torni a reprendre la seva
vida amb normalitat.

HARIBALA OBRE LES PORTES AL POBLE DE KOILAKUNTLA
El dia 22 de gener, coincidint
amb l’aniversari de mossèn
Prakash, Haribala va obrir les
portes al poble de Koilakuntla.
Van celebrar una festa on es
van aplegar centenars de
famílies. Se’ls va oferir menjar
per a tots, pastís, i després
d’uns breus parlaments per
part del president de Haribala i
algunes autoritats que hi eren
presents, l’ONG va fer entrega
de roba (saris) a les dones
grans i necessitades del poble.
Seguim pensant que hem de
lluitar i respectar els drets
humans, i sempre que sigui
possible donar la mà a aquells
que ens necessiten. Des de
Haribala valorem les persones
sigui quina sigui la seva edat,
gènere i casta, i mentre ens
sigui possible, sempre estarem
al costat de qualsevol persona
que ens necessiti.

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.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

“PONGAL” LA FESTA DE LA COLLITA

El “Pongal” és la festa hindú de la

collita, que se celebra en diferents
estats de l’índia.
Tradicionalment el Pongal es dedica al
deu del Sol Surya, al qual se li agraeix la
bona collita.
S’acostuma a decorar les cases amb
fulles de banana i mango i el terra i les
entrades amb uns dibuixos decoratius
preparats amb farina d’arròs de colors.
Malauradament aquest any no ha sigut
bo per al conreu a Koilakuntla, a causa
de la manca de pluges.

HARIBALA AHARIBALA
“LA NIT DELS
A “LA
IGNORANTS”
NIT DELS IGNORANTS”
DE CATALUNYA RÀDIO

Anna Carbó, metgessa,
padrina i voluntària a
Haribala va participar en el
programa "La nit dels
ignorants" de Catalunya
Ràdio, explicant la seva
experiència en el Centre
d'Acollida
com
a
professional voluntària per
uns dies.
Agraim a l’Anna que hagués
atès els nostres infants i
també les seves paraules de
suport i de recolzament cap
a la feina que desenvolupa
dia a dia Haribala ONG.

“DIA MUNDIAL DE LA PAU” A L’INSTITUT RAMON CASAS I CARBÓ

ELS NOSTRES NENS I NENES SÓN ARTISTES!

GRÀCIES A TOTS PELS VOSTRES REGALS!
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