Sola Piali Ashar Alo –porocilo: september - december
2009
Nasi otroci so ze zajadrali v tretji, zadnji semester solskega leta. Najlmaljsi otroci se tako
ucijo krajsih angleskih in bengalskih besed, saj abecedo ze obvladajo, starejsi otroci
berejo krajse bengalske in angleske sestavke, ucijo pa se tudi o svoji dezeli in svetu, o
okolju, planetih in se marsicem. Ker se je vreme nekoliko ohladilo, so spet aktualne igre
na prostem, med dve banbusovi palici smo tako napeli mrezo za odbojko, da se lahko
otroci preizkusijo se v tem novem sportu. Ko nam je prehladno, imamo pouk kar na
dvoriscu, kjer nas pogreje soncek.

Se nekaj pomembnejsih dodgodkov.

1. Praznovanje Dneva Otroka.
13. novembra smo praznovali Dan Otroka. Obiskala nas je Mrs. Gundel Meissner,
predstavnica nemske fundacije FAMI. Nasa dekleta so zaplesala, vsi otroci pa so dobili
nove solske torbice, sladkarije in balone.

2. Obisk Kolkate: Victoria Memorial in Birla
Planetarium
V novembru smo s starejsimi otroci obiskali Kolkato.
Peljali smo se z vlakom, metrojem, taksijem in tudi
avto-riksho. Ogledali smo si Victoria Memorial, ki je
ena najbolj pomembnih znamenitosti v Kolkati in Birla
Planetarium, kjer na zelo zanimiv nacin predstavijo
nase osoncje, planetarni sistem in zvezde. Prijazna

mimoidoca gospa je za vse otroke kupila guave, nasa prostovoljka Jona pa nas je ˝castila˝
s sladoledom. Res nepozaben dan!

3. Obiski
Gospodicna Jona Mirnik je z nami kot prostovoljka
ostala dober mesec dni. Z otroci je ustvarjala, pela in
plesala. Vsekakor si bomo vsi zapomnili, kako zapeti
in zaplesati: This is a big fat Pony. Po kratkem oddihu
v Darjeelingu se je pri nas ponovno oglasila, tokrat s
svojim prijateljem Rokom. Za vse otroke sta prinesla
preprosta darila.

Nasi otroci so zelo zelo veseli, ce jih obiscejo
njihovi sponzorji. Gospa Natalija je obiskala
Bipasho in dokaj zadrzana puncka se je razcvetela
veselo in pridno cvetlico. Gospa Natalija je
domov v Slovenijo odnesla tudi nase novoletne
voscilnice, ki ste jih upam ze prejeli.
Zakonca Pajek sta obiskala svojo varovanko Pujo,
obiskala sta tudi njen dom in spoznala Pujino

v v

mamo.
Na kratkem, enodnevnem obisku je bil
tudi gospod Mitja, trenutno pa nam
pomaga gospa Milena Sajko iz
Maribora.
Mi smo vsi zelo veseli vsakega obiska,
zato res dobrodosli!

4. Zakljucna predstava z obdarovanjem
19. decembra je bil za vse nas velik in poseben dan, na katerega smo se pripravljali kar
nekaj tednov. Praznovali smo namrec drugo obletnico nase sole, hkrati pa tudi zakljucek
leta 2009. Za to priloznost smo postavili oder in ga lepo okrasili. Otroci so zapeli,
zaplesali in recitirali, na koncu pa smo jih obdarili z darili, ki ste jih za njih poslali botri.
Na obisku smo imeli zakonca Pajek, gospo Mileno Sajko ter zakonca Shoko in Nabuo iz
Japonske, seveda pa si je proslavo ogledalo tudi veliko starsev in vascanov. Po proslavi je
bilo dovolj bozicnega peciva in sladkarij za vse.

Vec fotografij lahko vidite na nasi internetni strani www.pialiasharalo.org/slo.
Ob koncu vam zazelimo se prijetne praznike in mirno ter uspesno leto 2010. Srecno!
Lep pozdrav, Mojca in Anup Gayen

