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Za nami je se eno leto, zakljucili smo ze nase deseto solsko leto. In brez zasluzenega 

»pompa« ne gre. Praznovali smo Dan otroka, pozdravili muzikante iz tujine, organizirali 

zdravniski pregled vida, sodelovali na kulturnem programu v Kolkati, podelili spricevala in 

okrasili bozicno smrekico. Praznovali pa smo tudi skupaj z nasimi prijatelji CED, nemsko 

fundacijo, ki je letos slavnostno obelezila svojo 25. letnico delovanja. 

 

1. DAN OTROKA 

V Indiji vsako leto praznujejo Dan otroka 14. 

Novembra, na dan rojstva castitega Jawaharlal 

Nehru-ja, ki je bil znan po svoji ljubezni do otrok. 

»Otroci sedanjosti bodo ustvarili Indijo 

prihodnosti« (Children of today will make the India 

of tomorrow), je eden od njegovih citatov, ki izraza 

njegovo skrb za otroke Indije. Na ta dan podarijo 

otrokom sladkarije in igrace, sole pa organizirajo 

razlicne debate, glasbene in plesne predstave. Se 

posebna pozornost se namenja sirotam. 

Seveda pa se zavedamo, da je dan otroka vsak dan, saj nasi otroci potrebujejo skrb, ljubezen, 

podporo in priloznosti za razvijanje svojih talentov ter potencialov ves cas. Zatorej kljub 

temu, da tudi na nasi soli obelezimo ta lep dan, poskrbimo predvsem zato, da so otroci 

delezni nase ljubezni in podpore ves cas, ko so pod nasim okriljem. 

2. NASA DEKLETA NA VELIKEM 

ODRU 

Zahvaljujemo se gospe Jennifer 

Heemstra in Lion’s clubu Kolkata zato, da 

so nasa dekleta lahko prvic zaplesala tudi 

na velikem odru kulturnega doma v 

Kolkati. Koncertna pianistka Jennifer vodi 

nevladno organizacijo Kolkata Classics, ki 

organizira koncerte, izobrazevalne 

programe in brezplacno zdravstveno ter socialno oskrbo pomoci potrebnim, skupaj z 

umetniki, podjetniki, bolnisnicami in drugimi nevladnimi organizacijami. Za svoje delo je 

prejela tudi stevilne prestizne nagrade.  



3. PRAZNOVANJE 25.LETNEGA DELOVNJA NEMSKE FUNDACIJE CED 

Nemška Fundacija CED, ki nam je pomagala 
zgraditi novo šolsko poslopje, in sponzorira 
tudi več naših otrok, nam stoji ob strani ze 
vrsto let. Nesebično pomagajo več kot 
500.000 pomoči potrebnim na štirih 
kontinentih, ne glede na etnično pripadnost, 
veroizpoved ali spol. Njihov moto: 
“Pomagajmo drug drugemu” odseva njihovo 
srcno in iskreno zeljo ter prizadevnost, da 
pomagajo na način, ki spoštuje človesko 

dostojanstvo. 

Zelo sva bila počascena, da sva bila povabljena 
na gala praznovanje njihove 25. letne 
obletnice delovanja. Na slovesnosti smo se 
srecali vodje projektov iz Indije, Tanzanije, 
Peruja in Romunije. Svoje delo smo predstavili 
donatorjem, prostovoljcem in nasim  CED 
prijateljem.  To je bil cudovit cas druzenja, 
izmenjave izkusenj in vizij za prihodnost, ki bo 
se dolgo odmeval v najinih srcih. Hvala! 

 

3. PREGLED VIDA 

Iskrena zahvala organizaciji ARGOBBHAWVA, ki je 

v sodelovanju z Lion's Club Kolkata izvedla splosni 

pregled vida in ocesnih napak za vse nase otroke in 

njihove starse ter vascane. Starejsi so na vasi 

velikokrat zapostavljeni in za njihovo zdravje ter 

posledicno kvaliteto zivljenja je slabo poskrbljeno. 

Zato smo toliko bolj veseli, ker bodo nekateri 

izmed njih delezni brezplacne operacijo sive 

mrene.   

4. PRAZNOVANJE BOZICA 

Skupaj z otroci smo okrasili bozicno drevo, 

uprizorili bozicno zgodbo in zapeli bozicne napeve 

ter se posladkali z bozicnim kolacem. Ker v 

decembru zakljucujemo tudi solsko leto, je 

decembro resnicno »veseli«. Praznovanja so se 

udlezili tudi nekateri od starsev ter deklice iz 

bliznje sirotisnice. 



5. LIVE IN SERIES  

Z navdusenjem smo zaploskali in zaplesali ob 

napevih odlicne ameriske glasbene skupine 

Bluegrass Journeymen, katere namen je 

predstaviti tradicionalno amerisko "bluegrass" 

glasbo sirsemu obcinstvu po celem svetu.  Hvala 

"Live in Series" za organizacijo tega posebnega 

dogodka, ko so se nasi otroci lahko spoznali tudi z 

manj poznanimi instrumenti, kot so to violina, 

mandolina, jeklena kitara "dobro", in banjem. Kot 

pika na i pa je bil nepricakovan obisk sestletnega 

decka iz sosescine, ki nam je na violino zaigral poseben bengalski napev.  

 

6. NASA DEKLETA 

Priya, Pushpo, Susoma, Sima in Joyeeta so ene izmed prvih deklet, ki so vstopila v naso solo. 

Skupaj z nami so ustvarjala naso zgodbo: ko smo bili 

se v malih prostorih z zemeljskimi tli in pokritimi z 

azbestom... ko smo se preselili v vecje prostore z 

golimi sivimi zidovi.. in koncno sedaj, ko smo v 

svojih lastnih solskih prostorih. Stevilne njihove 

vrstnice so solo zapustile in se porocile. Priya, 

Pushpo, Susoma, Sima In 

Joyeeta so zato nase horejke, ki 

so z vztrajnostjo premagovale 

izzive na svoji poti, dokoncale 

osmi razred,  in se razvila v samozavestna mlada dekleta, za katere 

verjamemo, da si bodo zgradile boljso prihodnost. Iskrene cestitke! 

December pa je tudi cas, ko sprejmemo v nas najmlasji razred nove 

otroke. Ce poznate koga, ki bi bil pripravljen pomagati eni od nasih deklic, 

nam prosim to sporocite.  

 

 

 

 

 

 



Hvala tudi Alenki 

in Bernardi, 

uciteljici in 

pedagoginji iz 

Slovenije, ki sta 

nas kljub 

polnemu urniku 

obiskali in nam 

prinesli bonbone 

ter balone. Razveselili pa smo se tudi mlade prostovoljke 

Roisin iz Irske, ki je za nase otroke pripravila bozicne 

ustvarjalne delavnice.  

 

Ker se priblizuje nasa 10. obletnica delovanja, bi se rada zahvalila tudi vsem posameznikom 

in druzinam, ki nas podpirate ze od samega zacetka. Iskrena zahvala tudi Humanitarnem 

Drustvu Luc Upanja za njihovo kontinuirano podporo skozi razlicne aktivnosti, ki so 

nepogresljive za delovanje nase sole. Iskrena zahvala tudi gospe Simoni Klancnik za 

brezplacne racunovodske storitve.  

Vsi skupaj ste povabljeni na gala proslavo nase obletnice 24. Februarja 2018 na nasi soli v 

Pialiju.  
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