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Amics i amigues,
Aquests darrers mesos han gaudit d’unes quantes festes a l’Índia:
Dipawali, festa del déu Ganesh... i els nostres nens i nenes de Haribala
han participat de totes elles. En aquest Newsletter us en fem un tastet.
Al setembre vam fer el viatge organitzat a l’Índia, en què 18 persones
van poder trepitjar aquest país de contrastos. La darrera part del
viatge els va permetre conèixer de primera mà la feina que es du a
terme a Koilakuntla. Van poder compartir amb els nens i nenes
apadrinats un trosset del seu dia a dia. Va ser una experiència
enriquidora per a ambdues parts. Ens agrada que els socis, amics i
simpatitzants de l’ONG puguin entendre la realitat d’aquells infants i
ser testimonis de tot el que la seva aportació econòmica permet fer
per a millorar-los la vida i fer-los partícips d’un present digne i amb
mires de futur.
És per això, que us volem expressar el nostre més profund agraïment,
ja que sense vosaltres res del que varen veure hauria estat possible.
En nom dels nens i nenes de Haribala, moltes gràcies per seguir
col·laborant i ajudant als més necessitats.
Prakash Chukka
President

Agenda
30 de Novembre de 2019
A les 14.00 h.
.

Dinar solidari de Nadal per a
socis, padrins i amics al
restaurant Can Sidro de PalauSolità i Plegamans.

FESTA DEL DÉU
GANESH

DIPAWALI, LA FESTA DE LA
LLUM

LA FESTA DE LA SAVIESA
Entre finals d’agost i principis de setembre se
celebra a l’Índia el festival Ganesh Chaturthi. És
una celebració en honor a Ganesha, el déu hindú
de la saviesa, una divinitat que es representa amb
cap d’elefant.
Per als hindús es tracta d’una celebració molt
especial, ja que està dedicada al déu de la saviesa
i la prosperitat, adorat com a déu de la felicitat i
la bona fortuna.

La “festa de la llum” va començar el 27 d’octubre
i té una durada de cinc dies. Representa l’inici de
l’any nou hindú. És una de les nits més alegres de
l’any a l’Índia en què no falten els focs artificials.
Durant aquest dia a les cases s’obren totes les
portes i finestres, i es decoren amb llums de
colors i espelmes que s’encenen quan es fa fosc.

PISOS TUTELATS

Seguim avançant amb la construcció dels pisos tutelats.
Aquests darrers mesos, a causa de les pluges (molt
abundants a l’Índia) no hem pogut treballar al ritme que
hauríem desitjat, però malgrat els impediments
meteorològics hem acabat l’estructura de la planta inferior
i hem començat a pujar el pis superior.
Ara mateix ja hem fet els pilars de sosteniment del sostre i
el forjat de la planta superior.

MIRADES DE L’ÍNDIA

Els ulls són el reflex de l’ànima.
Si aconseguim que somriguin, si aconseguim aquesta lluentor és gràcies a tots vosaltres. Fem que aquestes
mirades siguin les de tots els nens i nenes de Koilakuntla.
Gràcies!!

CALENDARI DE HARIBALA 2020

Ja tenim a la vostra disposició
el CALENDARI 2020 DE
HARIBALA.
El preu de venda simbòlic és de
5€.
El podeu adquirir a les
parròquies de Palau-Solità i
Plegamans, a les nostres oficines
i durant el dinar solidari de Nadal
que es durà a terme el 30 de
novembre.
Per més informació:
Telf. 93790.38.73
Whatsapp: 693 56 07 88
Mail: haribala@haribala.org
Facebook.

RESUM FOTOGRÀFIC DEL VIATGE A L’ÍNDIA
(SETEMBRE DEL 2019)

Com cada any pels volts de Nadal, Haribala ONG organitza una àpat/trobada solidària per a tots els socis
padrins i amics.
Aquets any fem un dinar el dissabte dia 30 de novembre al restaurant Can Sidro de Palau-Solità i
Plegamans (Carrer de Sant Isidre, 13).
Hi haurà una petita xerrada, una mostra de fotografies i vídeos dels infants i sorteig de regals per a
tothom.
El preu del cobert és de 30 euros, dels quals 5 euros aniran en benefici de Haribala.

MENÚ:
1r plat
Pica pica
2n plat
Vedella amb bolets o Bacallà a la catalana
Postres
Cremat de crema
Celler
Vi i gasosa de la casa
Aigües i cafès
Copa de cava

Per informació i reserves cal contactar amb Haribala:
haribala@haribala.org / 93 7903873 / Whatsapp 693 56 07 88
És necessari que comuniqueu el nombre de persones que assistireu al dinar i que feu la tria del segon
plat.
Per realitzar el pagament del dinar, s’ha de fer transferència bancària al compte de la Caixa:
ES97 2100 5511 5121 00142195

HEIK 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!

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

