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2010
Veseli smo, da se vam spet oglasamo s kratkimi
novicami. Staro leto se izteka, z njim pa tudi nase
ze tretje solsko leto. Zadnji meseci so bili torej
predvsem v znamenju ucenja za zakljucne
preizkuse znanja. Naporne dneve pa so nam
popestrili prostovoljka Vanessa Ainsoworth iz
Anglije in obiski iz Slovenije.

1. OBISKI
Vanessa se nam je
pridruzila v oktobru
in z nami prezivela
nekaj tednov. Vsi
skupaj
smo
se
vadili v prakticni
anglescini, pa ne
samo to, Vanessa
nam
je
zelo
popestrila
tudi
ustvarjalne urice:
poglejte si na fotografijah, kako izdelujemo pajke in
pahljace.

Obiskala sta nas Tina Gams in Uros Jausevec.
Tina Gams je ustanoviteljica Zavoda LU, ki
financno pomaga nasemu projektu. Njeno
veselo in pozitivno energijo bomo le tezko
pozabili.

Nekaj dni je bila z nami tudi oblikovalka nakita
Patsy, tako da smo spet dobili en kos novih
ustvarjalnih idej.
Na miklavzevo pa sta nas obiskali Ana Jurkovic
in Marija Kosic.

2. DAN OTROKA
17. maja smo praznovali Dan otroka. Vse
nase otroke smo obdarovali z igracami,
vecino katerih so zbrali otroci iz vrtca
Mojca v Ljubljani. Podarili pa smo jim tudi
balone in sladkarije. Za kosilo je bil na ta
poseben dan piscancji curry.

3. LETNI PREIZKUSI ZNANJA
Nasi ucenci v decembru zakljucujejo se eno solsko leto. Tokrat so bili na letnih
preizkusih znanja najbolj uspesni: Austumi in Tuktuki iz cetrtega razreda, Priyanka, Puja
in Sukdev iz tretjega razreda, Asha, Mumpi in Bayshaki iz prvega razreda, Roma, Rahul,
Joyeeta iz razreda K.G. in Rekha, Soniya ter Mallika iz
razreda Nursery. Cestitamo njim in tudi ostalim ucencem,
ki so uspesno zakljucili solsko leto.
Naj se posebej izpostavim ucence cetrtega razreda, ki so z
letosnjim letom koncali solanje na nasi soli in se vpisujejo
v peti razred drzavne sole. To so Austumi, Tuktuki, Ranu,
Suchitra, Lokenath, Raju in Samar, prva generacija otrok,
ki jih takole iz nasega gnezda spuscamo v svet. Seveda jih
bomo se naprej spremljali in jim pomagali!

4. NASI IZDELKI V LJUBLJANI
Nasi izdelki, verizice in uhani, so na voljo v pravicni trgovini Tri muhe v Ljubljani.
Tokrat so v pravicni trgovini vzeli le nekaj nasih izdelkov, zato smo zelo hvalezni gospe

Klavdiji Oslovnik, ki nam je odstopila “dobrodelni
koticek” v svoji trgovini z nakitom LIZA PERLE NIZA,
na Gosposvetski 1 v Ljubljani. Izdelke sta izdelovali
gospe Pinki in Rani iz Pialija pod budnim Anupovim
ocesom. Ce se boste sprehajali po novoletni Ljubljani, ste
vljudno vabljeni v zgoraj omenjeni trgovini.

Vec novic in fotografij lahko najdete na nasi internetni strani www.pialiasharalo.org/slo,
poiscete nas pa lahko tudi na Facebook-u pod imenom Piali Ashar Alo.

Naj vam ob koncu zazelimo prijazne praznike in mirno novo leto ter se vam hkrati
zahvalimo, ker ste nam tudi v letosnjem letu stali ob strani.

Mojca in Anup Gayen

