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Estimats amics i amigues,
Aquest mes de març, les temperatures a Koilakuntla arriben als 40
graus..., això vol dir que fa molta calor i cal guarir-se del sol per
evitar la deshidratació. Al Centre de formació els nens i les nenes
passen gran part del temps sota el porxo, a l’ombra, per evitar els
efectes de les altes temperatures.
Quan el sol es comença a amagar i la calor ja no és tan forta,
s’aprofita per fer tot allò que cal a l’aire lliure, entre altres activitats:
rentar la roba, cuidar de l’hort i... jugar!, que també és molt
important per a ells.
Seguim treballant, seguim preparant nous reptes i nous projectes,
seguim confiant en els nostres nens i nenes i agraint en tot moment
l’ajuda inestimable dels socis, padrins i amics de l’ONG.

Prakash Chukka
President

L’EDUCACIÓ I L’ALIMENTACIÓ: PUNTALS BÀSICS DEL CENTRE
DE FORMACIÓ

Hem insistit molt en la importància d’una bona formació per als nens i nenes del Centre. No només
l’ensenyança ens la dona l’escola, sinó que, a més, a la tarda dediquem una estona a fer els deures
i a repassar tot allò que calgui.
Amb l’arribada fa uns mesos de la Chinna Laxmi, la cuidadora del centre i professora de reforç,
tenim assegurat aquest repte de formació.

A L’Índia el tipus de menjar es basa principalment en els llegums, els vegetals i els cereals.
Gairebé no es menja peix i es consumeix carn de pollastre i cabra, habitualment.
Haribala procura suplir totes les mancances nutricionals i elabora uns menús variats i complets,
que ofereixen les garanties d’una alimentació sana, equilibrada i amb el contingut de nutrients
necessaris.

EXCURSIÓ AL RIU

De tant en tant canviem la
rutina dels nens i les nenes i
sortim del Centre de formació
per gaudir de la natura.
No cal anar gaire lluny..., a
Koilakuntla hi passa el riu
Kundu, un riu que en aquests
moments no és gaire cabalós,
per la manca d’aigua de les
pluges, molt escasses aquest
darrer any, però que no deixa
d’oferir un paisatge diferent
per als infants i que els permet
gaudir de l’aigua fent un munt
de jocs i d’activitats.

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!

CUIDEM LES FLORS DE L’HORT

Les flors són molt apreciades per les noies índies, amb elles fan les garlandes per a decoració i també
per a obsequiar aquells qui celebren o festegen alguna cosa.
Les nenes i les dones solen utilitzar-les com a objecte decoratiu per als seus cabells, donant-los un toc
de color, que tant els agrada.

HARIBALA A “LA NIT DELSQUI
IGNORANTS”
SOC JO? DE CATALUNYA RÀDIO
Encetem una nova secció per conèixer els nens i
nenes que estan al Centre de Formació de
Haribala, a Koilakuntla.
Coneixemerem qui són, que els agrada, quin
futur voldrien tenir... i tot allò que ells ens
vulguin explicar.
Som-hi!

«Gràcies a tots els padrins i padrines que
estan ajudant a Haribala i cuidant de la gent
pobre, fent que puguin estudiar… Pregaré
perquè tots vosaltres en un futur pugueu
seguir ajudant-nos. Gràcies Haribala.»
«Estic molt orgullosa de Haribala, perquè des
de sempre m’està protegint i cuidant i m’està
donant moltes oportunitats. Gràcies a
tothom pel vostre suport i per ajudar-me a
poder estudiar.»
Vanitha (19 anys)

Des de quan estàs al Centre d’Acollida?
Estic al Centre d’Acollida des de l’any 2016, tot i que estic apadrinada des de petita, des de l’inici de
l’ONG Haribala.
Què estudies actualment?
Estic estudiant el Grau Superior pre-universitari.
Quines són les assignatures que més t’agraden?
Les meves assignatures preferides són l’anglès i les ciències.
Quins són els teus hobbies, què t’agrada fer?
M’agrada cantar, ballar, però especialment tinc afició per les manualitats, ja que a més de gaudir molt
amb el resultat, també treballo la imaginació i la creativitat.
Què t’agradaria fer en un futur?
Quan penso en el meu futur, m’agradaria arribar a ser “policia”.

«La pobresa és no tenir allò suficient per poder viure dignament», per això donem gràcies sempre per tenir un sostre,
menjar a taula cada dia i les necessitats bàsiques cobertes.
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