Šola Piali Ashar Alo – poročilo maj –
september 2013
V mesecu maju, ko so v Indiji dnevi najbolj vroči, smo tudi našo šolo zaprli za tri-tedenske poletne
počitnice. Počitniške tedne naši otroci preživljajo doma ali pri sorodnikih. Otroci se počitnic veselijo,
saj je v vročih poletnih tednih zelo težko slediti
pouku. Ker ne gredo na morje, za mokro zabavo
poskrbijo pri vaških ribnikih.

Monsun, tukajšnje najbolj deževno obdobje, smo
letos pričakali že v poznem juniju. Dežuje skorajda vsak dan že dobra dva meseca. Zaradi dežja so
male hiše iz blata in bambusa, ki se zdijo v suhem
obdobju eksotično romantične mariskateremu
obiskovalcu, v zelo slabem stanju in nevarne. To se je
izkazalo za resnično tudi za dve naši deklici, katerih
dom (na fotografiji) se je dobesedno zrušil na celotno
družino ponoči, ko so spali. Na srečo sta deklici odnesli
z manjšimi poškodbami.

Monsunski meseci so čas, ko naši učenci
zaključujejo drugi semster in po preizkusih
znanja vstopajo še v zadnje mesece šolskega
leta.

1. Posebni dnevi
9. maja smo praznovali obletnico
rojstva velikega bengalskega
pesnika, pisatelja in filozofa
Rabindranath Tagora. Naši učenci
so skupaj z učiteljicami pripravili
kratek program s petjem, plesom
in recitacijami. Skupaj z nami je
praznovala in tudi zapela naša že
22. prostovoljka Jana Tomc, ki nam je pomagala v zadnjih, najbolj vročih tednih pred poletnimi
počitnicami.

15. avgusta smo s kratkim programom praznovali Dan
neodvisnosti. Ob tej priložnosti večjo učilnico okrasimo s
papirnatimi zastavicami ter pripravimo prostor za dvig
zastave. Vznožje droga z zastavo je posuto z rožami, ob njem
se tudi prižge kadilo. Na ta praznični dan se tukajšnji
prebivalci
posladkaj
os
samoso in
sladko
jilappi.

5. septembra je poseben dan za učitelje, saj imajo
v Indiji le-ti poseben praznik. Tudi mi smo našim
učiteljicam popestrili šolski dan z igrami in darili,
program in pouk pa so tokrat vodili učenci sami.
Bilo je zelo zabavno! In čeprav je bilo na začetku
veliko prostovoljcev, ki so se želeli preizkusiti v vlogi učiteljice, so kaj hitro prišli do spoznanja, da
vodenje pouka le ni tako enostavno.

2. Obiski
V poletnih in monsunskih mesecih Indija ni popularna destinacija med popotniki, zato je tudi obiskov
pri nas manj. Smo jih pa morda zato še bolj veseli. Naši otroci so tako lahko zapeli in zaplesali ob kitari
skupaj z Ivanom in Majo. Maja, biologinja, prihaja iz Slovenije, Ivan, glasebnik, pa prihaja iz Čila.
Veselje in izzive pravega monsunskega jutra pa sta z nami delili Martina, pravnica in Nena, zdravnica.

3. Naša nova šola

Naša nova šola raste in upamo, da vam bomo
v naslednjem poročilu že lahko napisali, da
smo se preselili v lastne prostore. Sponzor

gradnje našega novega šolskega poslopja je nemška
organizacija CED. Začetnica in direktorica organizacije
CED je gospa Susanne Pechel, doktorica tropske
medicine. Kot mlado 16-letno dekle je Susanne organiziralo in izvedlo prvi klasični glasbeni
dobrodelni koncert za šolo v Kolkati. S 26-imi leti je prvič obiskala to mesto radosti in ustanovila
organizacijo CED, ki ji je v prvem letu pomagalo sedem prijateljev. Z vsakim letom je organizacija
dobila več podpore, tako da danes CED podpira približno 2000 ljudi iz Nemčije, ki tako pomagajo
skoraj pol milijona ljudem v dvanajstih projektih v Afriki, Indiji in vzhodni Evropi. CED je postala velika
družina, ki zbira sredstva za svoje projekte z različnimi akcijami, kot so prodaja tipične hrane različnih
dežel, s čiščenjem čevljev mimoidočim, z igranjem in petjem ter s številnimi drugimi aktivnostmi.

4. Aktivnosti v Sloveniji
-

V mesecu juniju se je v Celju zaključila tradicionalna, že 5. okoljsko-humanitarna
akcija Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji 2012/2013 pod častnim pokroviteljstvom
poslanke v Evropskem parlamentu dr. Romane Jordan. Odpadni papir so po vsej Sloveniji
lahko prispevali prav vsi – vrtci, šole, podjetja, organizacije, posamezniki idr. Sodelujoči so
skupaj zbrali več kot 30.000 kg odpadnega papirja, z njegovo odprodajo in drugimi zbranimi
sredstvi pa v dobrodelne namene prispevali 2.700,80 €. Največ denarja so letos zbrali dijaki I.
gimnazije v Celju, ki so v petek na zaključni prireditvi gostili poslanko Evropskega parlamenta
dr. Romano Jordan, indijskega veleposlanika nj. eksc. g. Jayakarja Jeroma in eno prvih
slovenskih prostovoljk na nasi soli go. Tanjo Užmah Mosquera.
To pa še ni vse, saj se nova akcija nadaljuje oz. znova pričenja že v mesecu septembru. Več
informacij lahko najdete na naslednjem linku: http://www.romanajordan.si/indija.

-

Na pobudo Damskega kroga Slovenije in v sodelovanju s Humanitarnem Društvom Luč
Upanja pa bo v mesecu oktobru izpeljana akcija Zariši lepši svet, v okviru katere bomo zbirali
manjše šolske potrebščine za naše otroke. Če želite v akciji sodelovati se napotite na
drustvolucupanja@gmail.com.

Za konec objavljamo še link na junijsko oddajo Tednik, v kateri je bil objavljen prispevek o naši
šoli, ki sta ga pripravila Nina Cijan in Marko Kumer:
http://ava.rtvslo.si/predvajaj/tednik/ava2.169115685/. (začetek 34:45)
Več novic, informacij in slikovnega materiala lahko najdete na naši spletni strani
www.pialiasharalo.org.
Hvala za vašo podporo in lep pozdrav.
Mojca in Anup Gayen

