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Estimats amics i amigues,

Amb aquesta Newsletter donem la benvinguda a l’estiu. En aquests
darrers mesos hem aconseguit avançar molt en la construcció dels
pisos tutelats i el centre de formació i gairebé ja ho tenim llest per
a poder començar amb normalitat el nou curs escolar, que a l’Índia
endega al mes de juny,
Gràcies a la col·laboració dels socis i padrins hem pogut donar la
benvinguda al centre a nous nens orfes i semi orfes que acollim
amb estimació oferint-los tots els recursos per a la seva formació
personal i humana.
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, juliol 2018

TROBADA ANUAL AMB ELS PARES I TUTORS
DELS NENS I NENES APADRINATS

Reunió informativa per als
pares i tutors
Com cada any, per aquestes dates,
hem dut a terme la reunió
informativa amb els pares i tutors
dels nens i nenes apadrinats. Com
són poques les ocasions en què ens
podem trobar, hem aprofitat l’ocasió
per parlar dels nous objectius i
projectes, per recordar normes i
directrius i per intercanviar opinions i
resoldre dubtes.

NECESSITEM APADRINAMENT URGENT!
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.

PER ENDOLÇAR-LOS LA VIDA
Maria Espin Martí, una de les arquitectes
que va estar a Haribala, Koilakuntla, va
enviar un paquet de caramels als nens i
nenes.

Hem acollit dos nens d’aquesta
família amb l’esperança de trobar
les persones de bona voluntat per
apadrinar-los.
EL SEU FUTUR DEPÈN DE
NOSALTRES!

ELS INFANTS REPRENEN EL CURS ESCOLAR

El mes de juny comença el nou
curs escolar 2018-2019
Malgrat és estació de monsons i les pluges
i el vent són molt presents a Koilakuntla,
els nostres infants reprenen les seves
classes a l’escola i per la tarda en arribar al
Centre continuen amb el repàs escolar.

MANUALITATS
Les nenes del Centre fan manualitats. La seva pràctica regular potencia el
desenvolupament de la psicomotricitat fina, la creativitat i fins i tot
l’autoconfiança i l’autoestima.

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

