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Estimats amics i amigues, s’han acabat les vacances i retornem al
nostre dia a dia, tot i que a l’Índia ja fa mesos que han començat el
curs acadèmic.
Tal i com us vam comentar en el darrer newsletter, les obres de millora
i condicionament del Centre de Formació (on actualment viuen els
nens i nenes) van avançant a bon ritme.
Us recordem que el proper dissabte dia 15 de setembre tenim la Fira
d’Entitats a Palau-Solità i Plegamans. En el nostre estand trobareu
polseres fetes a mà per les nenes del Centre i altres detalls portats de
l´Índia per a la seva venda. També exposarem fotografies de la meva
darrera estada. Hi haurà tallers de Tatoo, bindi i de Ball de Bollywood i
un divertit Photocall perquè tingueu un record del vostre pas per
l’estand de Haribala.
Aquells que vulgueu adquirir el llibre “Mossèn Prakash. El sentit d’una
vida”, el trobareu també a la venda en la fira d’Entitats. Ens agradaria
molt poder comptar amb la vostra presència.
Us avancem que aquest any el dinar solidari es farà a Palau-Solità i
Plegamans, el dissabte dia 1 de desembre. Aquest any volem facilitar
que tothom pugui venir, especialment els socis que venen de lluny, i
per això en comptes d’un sopar serà un dinar. Més endavant us en
donarem tots els detalls, però ja podeu reservar la data en la vostra
agenda i fer-nos difusió.
Moltes gràcies!

Prakash Chukka
President

Agenda:

LES OBRES DEL CENTRE DE FORMACIÓ VAN A BON RITME

CUINA, DUTXES i POU RESIDUAL
A l’Índia, en breu començaran a baixar les
temperatures i les obres de construcció de
les dues dutxes i de la cuina provisional,
que farà alhora de rebost, estan cada cop
més avançades.
Tal i com es va explicar a l’Assemblea, el
passat mes de Juny, els nens i nenes del
Centre d’acollida (una vintena en total)
s’han traslladat de manera provisional al
Centre de Formació fins que puguin
instal·lar-se de manera definitiva als pisos
tutelats. El Centre d’acollida, massa gran
per al nombre de nens actuals, resulta
difícil de mantenir i per aquest motiu s’ha
cedit una part d’aquest centre a una altra
entitat que es dedica a la formació
agrònoma, ja que estem en una zona rural
on el 80% de la població depèn de
l’agricultura.
A Koilakuntka, i especialment on està
situat el nostre nou edifici, no hi ha
clavegueram i per aquest motiu estem
obligats a construir un pou d’aigua
residual, que s’està fent de manera
sostenible i sense contaminar.
Un cop finalitzades les obres esmentades
les nenes i els nens poden

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.

Hem acollit dos nens d’aquesta
família amb l’esperança de
trobar les persones de bona
voluntat per apadrinar-los.
Demanem a tots els padrins
que ens facin el boca-orella per
poder aconseguir
apadrinament pels infants de la
fotografia que encara ens
necessiten.

Ajuda’ns, depenem de tu!

LA TRAGÈDIA DEL MONZÓ
A L’índia, centenars de persones han
mort per les inundacions que han
devastat Kerala, al sud del país.
Més de 220.000 persones s’han quedat
sense llar per culpa de la intensa pluja i
les inundacions, que les autoritats
qualifiquen de les pitjors en gairebé un
segle.
Kerala és sovint una de les regions més
afectades durant l’estació del Monzó.
Afortunadament, Koilakuntla no s’ha vist
afectada per aquest desastre natural i els
nostres nens i nenes estan tots bé.

“INDEPENDENCE DAY"
EL DIA DE LA INDEPENDÈNCIA A L’ÍNDIA

El dia de la independència de l’Índia se
celebra el dia 15 d’agost per commemorar
la seva independència de l’Imperi Britànic i
el seu naixement com a una nació sobirana
en aquell dia de 1947, després de dècades
de lluita.
Aquest dia és festa nacional a l’Índia i se
celebra arreu del país amb la cerimònia
d’alçament de la bandera i la distribució de
dolços.
Els nens i nenes de Haribala han celebrat
també la festa, cantant l’himne nacional,
llegint algunes paraules de memòria de la
independència i dibuixant el que per ells
representa aquest dia.

UN NOU TESTIMONI PER HARIBALA

SHE
IK RABIADRINADA DE
Balanarasimhudu Mabbu, del poble de Tuvvapalle, un dels nois apadrinats per Haribala, ens parla de la seva
experiència amb Haribala.

YS AMB LA MILLOR QUALIFICACIÓ
DE TOTA L’ESCOLA

Orfe de pare, en Balanarasimhudu i la seva família han passat moltes penúries econòmiques, tot i que gràcies a
Haribala ha pogut estudiar i té il·lusió per al seu futur. Li queda només un curs per acabar els seus estudis, però té
intenció de continuar estudiant i fer un “coaching”.

Quina és la teva opinió d’Haribala?
Haribala m’ha ajudat moltíssim, millor dit, m’ha salvat. Si no fos per Haribala jo ja estaria treballant als camps sense
estudis.
De quina manera t’ha ajudat Haribala?
La meva família patia molta pobresa des de la mort del meu pare i quan feia 6è curs, degut a la manca de recursos
econòmics, vaig deixar d’anar a l’escola i em vaig quedar a casa. Gràcies al “father Prakash”, que va adonar-se de la
meva situació, em va oferir els recursos per poder tornar a l’escola, fins a dia d’avui.
Des de la teva experiència, què els diries als altres nois que es troben en una situació com la teva?
Tal i com he dit abans, vinc d’una família molt pobre, sense recursos. Per dir la veritat no teníem ni casa pròpia per
poder seure i estudiar, estàvem sense llum... i per això havia d’anar a casa del veí demanant-los que em deixessin
estudiar al seu terrat on hi havia una petita presa elèctrica. D’aquesta manera he pogut acabar el batxillerat.
Voldria que la meva experiència de patiment, servís com a exemple per a motivar als altres nois per tal que puguin
estudiar. I vull poder animar tots els nens perquè vagin a l’escola.
La meva il·lusió és acabar els estudis per trobar una bona feina i ajudar als més necessitats.
No, afortunadament els meus pares des de bon començament m’han animat i recolzat donant-me l’oportunitat
d’anar a l’escola. Així que em sento molt agraïda a Haribala i a la meva família per haver confiat en mi.

Article publicat al diari local Prajashakti, d’Andra Pradesh, on parla de l’activitat i els projectes d’Haribala.
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