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Ko pogledamo nazaj na pretekle mesece, smo lahko hvalezni za vse sponzorje, glasbenike,
prostovoljce in organizacije, ki ste nas obiskali. Pretekli tedni so bili tako polni dinamike in
razlicnih aktivnosti, ki so nam pomagale pozabiti na monsunske, tropsko - vlazne, predvsem
pa zelo naporne vremenske razmere. Organizirali smo tri glasbene koncerte, zdravniski
pregled za vse otroke in starse, delavnici na temo adolescence in odrascanja, obiskali ter
pomagali pa so nam tudi prostovoljci.

1. NASI BOTRI IN PROSTOVOLJCI
Tik pred poletnimi pocitnicami nas je obiskala Dr.
Susanne Pechel, predsednica nemske fundacije CED,
ki sponzorira 55 nasih deklic. Skupaj smo preziveli
prijeten dan, se pogovorili o uspehih, izzivih ter tudi
viziji za prihodnost. Dr. Susanne predstavlja za nas
veliko inspiracijo, saj s svojim timom pomaga vec kot
devetim projektom po vsem svetu.
Obiskala nas je druzina Rozanc iz Slovenije, ki je
botra eni izmed nasih najmlasjih deklic. Pogumna
starsa Sonja in Edo, sta s seboj pripeljala tri svoje
sinove, mlade solarje, Lovra, Jakoba in Naceja. Nasa
sola je bila le kratek postanek na njihovem
popotovanju po Indiji.
Meseca julij in avgust si tezko predstavljamo brez
deklet,
prostovoljk
POTA. To
je odlicna
priloznost, ko vadimo svojo pogovorno anglescino.
Naucili smo se pa tudi nekaj nemscine, skupaj
zaplesali, risali, ogromno ustvarili, predvsem pa je
to skupni cas ucenja, pozitivne energije in veselja
ob spoznavanju ter praznovanju drugacnosti.
Dekleta se pred samim prihodom potrudijo, da
zberejo tudi nekaj sredstev za podporo nasemu delovanju.

2. ZDRAVSTVENI PREGLED IN DELAVNICA O ODRASCANJU/VZGOJI IN HIGIENI
Iskrena zahvala organizaciji Shomota (www.shomota.com), ki je za naša dekleta in tudi
mamice pripravila zanimivo delavnico na temo pubertete, sprememb, ki jih prinese
adolescenca, in podrobno razlago menstrualnega cikla. V indijski kulturi je menstruacija se
vedno tema, o kateri se ne govori. V obdobju menstruacije je dekle oz. ženska smatrana kot
nečista in zato ne sme vstopiti v svetišče, pogosto tudi v kuhinjo ne. Z menstrucijo je
povezanih ogromno tabujev in tovrstne delavnice pripomorejo k razbijanju le-teh.
Shomota med drugim proizvaja in razdeljuje
naravne damske vložke, izdelane iz blaga in zato
ekološko neoporečne. Na podeželju se vse več
uporablja sintetične damske vložke, za odlagališče
katerih pa ni poskrbljeno. Zato je pobuda
Shomote tako iz izobraževalnega kot tudi iz
ekološkega vidika se kako pomembna.
Iskrena zahvala tudi organizaciji ARGOBBHAWVA
za izvedbo zdravniskega pregleda za vse nase
otroke in njihove starse, za distribucijo brezplacnih zdravil in za izvedbo delavnice na temo
vzgoje in porok mladoletnih. Zaupamo, da je to le zacetek kontinuiranega sodelovanja, ki bo
pripomoglo, da z zdruzenimi mocmi lahko naredimo se vec.

3. GLASBENI KONCERTI
V sodelovanju s SIDDHA foundation and #Live in Music
smo organizirali dva glasbena koncerta. To je odlicna
priloznost, da tudi nasi otroci spoznajo razlicne oblike
glasbe, od klasicne do moderne, da lahko zaplesejo v
razlicnih ritmih in se poblize spoznajo z razlicnimi
glasbenimi instrumenti. Najbolj zanimiv je bil kontrabas
ali kot smo se posalili, dinozavrova violina.
Obiskal nas je tudi mednarodno priznani virtuoz sitarja
Rohan
Dasgupta in
za
nas
pripravil
krajsi
koncert skupaj z Ivano Kocevar, ki je zaigarala
na bambusovo flavto, in Sandipom, odlicnim
igralcem indijskega bobna, table.

Da pa glasbo ne bomo samo poslusali, se jo ucimo
tudi soustvarjati. Dva mlada glasbenika nase otroke
ucita petja, igranje harmoniuma in kitare. Kdo ve,
morda bo tudi ena izmed nasih deklic v prihodnosti
postala glasbenica.

4. PRAZNOVANJE DNEVA NEODVISNOSTI
Letos smo praznovali 70.
Obletnico praznovanja Dneva
Neodvisnosti, zato smo se se
toliko
bolj
potrudili,
da
pripravimo bogat program.
Nasa dekleta so zaplesala,
zapela in recitirala domoljubne
pesmi. Dvignili smo zastavo in
se zahvalili vsem, ki so poskrbeli
zato, da zivimo v svobodni
drzavi.

5. BALL-TO-ALL
Organizacija
Ball-To-All
(http://www.balltoall.org/) deluje
pod sloganom: »Vsak otrok ima
lahko svojo zogo«. Za nase otroke so
poslali 30 nogometnih zog, ki smo
jih razdelili med nasa dekleta pa tudi
ostalim vaskim otrokom. Naj ima
vsak otrok svojo zogo in naj se otroci
se naprej igrajo, po vsem svetu.
Hvala za to krasno iniciativo!

6. O NAS V MEDIJIH
Nase delo je bilo predstavljeno v reviji Jana (https://govori.se/zanimivosti/mojca-gayen-lucupanja-za-indijske-otroke/) in v casniku Gorenjski glas
(http://www.gorenjskiglas.si/article/20170925/C/170929871/1039/luc-upanja-za-indijskedeklice)

Hvala Vsem Vam, ki nam pomagate.
Mojca in Anup Gayen
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