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Estimats amics i amigues,

Hem encetat l’any amb més projectes i empenta que mai, i en
aquests dies quan l’Índia està en boca de tothom per la protesta de
les dones índies a Kerala, estem encara més decidits i refermats en
la necessitat d’oferir a les nenes una nova visió de futur, una
esperança per a elles en la lluita contra la desigualtat de gènere.
Des de Haribala seguirem lluitant i treballant per aconseguir que la
formació els permeti canviar el seu món. I en aquest difícil, però
encoratjador camí, comptem amb la vostra inestimable
col·laboració. Amb la vostra ajuda cada dia estem més convençuts
que la felicitat d’aquestes nenes orfes i semiorfes és possible des
d’ara i fins que siguin adultes lliures i capaces de decidir el seu propi
futur.
En nom de tots els nens i nenes de Haribala, moltes gràcies per
estar al nostre costat i feliç 2019!
Prakash Chukka
President

.

CONVIURE TAMBÉ ÉS JUGAR...

Hi ha estones per a tot al Centre
d’Acollida.
Tenim molt clar que estudiar, fer
els deures, recollir, endreçar,
netejar... són tasques que no
podem descuidar, però també
sabem que la convivència implica
molt més.
S’ha de poder tenir temps per a
conèixer-nos, per a ajudar-nos i
per a divertir-nos junts, aprenent a
compartir.
Hi ha molt d’espai per córrer i
jugar no només estimula la
imaginació i la coordinació, sinó
que a més els nens i les nenes
alliberen tensions, fan exercici físic
i riuen molt (que és la millor
medecina per a la felicitat!!).
Segur que molts de vosaltres heu
jugat alguna vegada a carrera de
sacs, a saltar a corda o al joc de les
cadires..., doncs a Koilakutla,
també.

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!

L’HORT DEL CENTRE DE FORMACIÓ

Fa un parell de mesos els nens i les nenes del
Centre de Formació van començar el petit
projecte de conrear les seves pròpies verdures
en un hort que ells mateixos estan cuidant.
Aquest treball constant ja ha començat a donar
els seus fruits, i les fulles verdes són la millor
mostra que la gonguura i el carbassó estan a
punt per omplir els plats!

EXCURSIÓ AL TEMPLE DE YAGANTI

“De tant en tant marxem
d’excursió…, pugem al
tractor i anem a conèixer
algun lloc nou.”
En aquesta ocasió els nens i
les nenes, juntament amb
l’equip de Haribala, van
anar a visitar el temple de
Siva al poble de Yaganti.
És una ocasió magnífica per
canviar la rutina i per sortir
de Koilakuntla, compartint
un
dia
de
noves
experiències i aprenent la
historia del llegat del seu
país.

DECOREM EL MUR

Ràpidament el Centre de Formació va
prenent forma.
Ara que ja hem acabat la construcció
del mur perimetral, hem demanat als
nens i nenes que el decorin al seu
gust.
Volem que se sentin com a casa i que
per a ells no sigui només un lloc
d’acollida, sinó una llar on créixer i
compartir.

LA SOLIDARITAT ÉS POESIA
Si no podem mestrejar els anys per fer-ne
tot d’enfilalls de llum meravellada,
ni ens és donat deturar el temps i creure
que l’horitzó sempre ens serà propici,
pensem almenys la vida com un àmbit
de claredats possibles, i vivim-la
tan plenament que per força desvetlli
ressons inesperats i manifesti
tota la seva tendresa.
D’aquest espai misteriós i dúctil
com una mà d’infant o com un repte
tots en som responsables, i ja és hora
d’assumir-ne l’esforç i la bellesa
posant a prova sense cap recança
les mans, la voluntat i la mirada,
fent vibrar el gest amb tot el determini,
sentint-nos desimbolts i solidaris.
Així desitjos, il·lusions i somnis
no ens llevaran el son ni l’esperança,
i així pel mar tan íntim del silenci
lluny d’aldarulls i crides i proclames,
assolirem la plàcida harmonia
d’aquells que saben veure’s i estimar-se
no en el seu goig, sinó en el goig dels altres.
Miquel Martí i Pol
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