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Benvolguts amics i amigues,
Acabem de donar la benvinguda a l’estiu i mentre aquí hem
acomiadat les escoles, a Koilakuntla comencen el nou curs escolar.
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.
Cada any per aquestes dates hi ha noves incorporacions de nenes i
nens al Centre de Formació, així que hem de continuar treballant
per poder atendre totes les seves necessitats. Aprofitem d’aquesta
manera per donar-vos les gràcies a tots per la vostra confiança en
la tasca que duem a terme amb les nenes de l’Índia.
Aprofito per recordar-vos que l’agència de viatges Ruth Travel, amb
la meva col·laboració, organitza un viatge solidari per l’Índia del 16
a 30 de setembre de 2019, que ens permetrà gaudir de les
meravelles del país, de la seva gastronomia i la seva cultura i
apropar-nos a Koilakuntla per poder conèixer l’ONG Haribala i els
nens i nenes que hi ha actualment al Centre d’Acollida.
El passat divendres dia 28 es va celebrar l’Assemblea general anual
de Haribala. Vam poder compartir amb els socis i padrins tota la
informació referent a les activitats i als pressupostos per al nou any.
Us animem a que ens seguiu a Facebook i consulteu la web per a
conèixer de primera mà tota la feina que fem dia a dia.
Feliç estiu per a tothom!
Prakash Chukka
President

Agenda:

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

ACTIVITATS SOLIDÀRIES

Haribala va participar a la 22a Nit de la
Solidaritat de Mataró.
El dimarts 18 de Juny a les 20h al Foment
Mataroní, va tenir lloc la projecció de la
pel·lícula LION com a part de les activitats de
la 22 Nit de la Solidaritat de Mataró.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I CONSCIENCIACIÓ

Esl passat 2 i 7 de maig, Mossèn
Prakash fou convidat a l’escola Sant
Lluís Gonçaga de la Garriga per tal
d’oferir una xerrada als alumnes de
2n, 3r i 4rt d’ESO, per conscienciar els
nois i noies sobre la vida de les nenes
de Koilakuntla i la feina que l’Ong
Haribala du a terme per ajudar-les a
tenir un futur i una vida més digne.

BENVINGUDES A LA FAMÍLIA DE HARIBALA!

Seguim ampliant la família.
Aquestes nenes acaben
d’arribar al Centre de
Formació i han rebut una gran
acollida per part de les altres
nenes i de les formadores del
centre.
En aquests moments ja són 25
els infants que han confiat la
seva educació i la seva cura a
Haribala, i el nostre
compromís és oferir-los una
nova família i tots els recursos
possibles perquè tinguin la
formació que necessiten.
Benvingudes!

VIATGE SOLIDARI A L’ÍNDIA
La agencia de viatges Ruth Travel, amb la
col·laboració de Mossèn Prakash, organitza un
viatge solidari a l’Índia del 16 al 30 de setembre
del 2019.
Es farà un recorregut pels llocs més emblemàtics
del país, que us permetrà conèixer la cultura, la
gastronomia, la gent i la bellesa de l’Índia.
En aquest viatge ens aproparem fins a Koilakuntla
(Andhra Pradesh), per conèixer in situ l’ONG
Haribala i els nens i nenes que actualment estan
al Centre d’Acollida.
Sens dubte es tracta d’un increïble viatge que no
us deixarà indiferents. Animeu-vos!

AVANCEM EN LA CONSTRUCCIÓ DELS PISOS TUTELATS

A poc a poc, però sense aturar-nos
continuem avançant en la construcció del nou
edifici annex al Centre de Formació, que serà
on s’allotjaran els pisos tutelats per a les
noies majors d’edat que vulguin continuar
estudiant i mantenint una independència.

HARIBALA A “LA NIT DELSQUI
IGNORANTS”
SOC JO? DE CATALUNYA RÀDIO

«Haribala m’ha cuidat molt i quan jo sigui
professora vull transmetre aquesta dedicació
i cura als meus alumnes».

Santhi (15 anys)

Des de quan estàs al Centre d’Acollida?
Aquest és el sisè any que estic a Haribala.
Què estudies actualment?
Estic estudiant 8è curs.
Quines són les assignatures que més t’agraden?
El que més m’agrada són les ciències.
Quins són els teus hobbies, què t’agrada fer?
M’agrada molt dibuixar, sobretot dibuixar els gran líders de l’Índia, com Gandhi. Quan dibuixo em sento
molt feliç.
Què t’agradaria fer en un futur?
M’agradaria ser professora, perquè jo vull ensenyar als nens, per aconseguir que cada un d’ells
aconsegueixi els seus objectius. L’ensenyança m’agrada molt i els nens petits també. Si soc professora
vull que els nens i les nenes se sentin cuidats i molt a gust amb mi i amb els seus estudis.

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!

