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V januarju smo tako kot vsako leto vstopili tudi v novo solsko leto. Vendar so bili prvi tedni
letosnjega leta vendarle drugacni: pripravljali smo se namrec na obletnico nase desetletnega
delovanja, ki smo ga obelezili 24. februarja. Tokrat smo si res zeleli, da bi bil program se
posebej lep, srcen in iskren. Odzivi nasih obiskovalcev, veselje, zahvale, pa tudi solze v oceh
so nam pokazali, da se je nas trud izplacal. Iskrena zahvala gospodu Predsedniku Republike
Slovenije Borutu Pahorju za prevzem castnega pokroviteljstva nad slovesnostjo. Posebej smo
bili veseli, ker nas je s svojo prisotnostjo pocastil njegova ekscelenca gospod Veleposlanik
Jozef Drofenik, skupaj s svojo soprogo, gospo Alo Adamio. Obiskal nas je tudi castni konzul
RS v Indiji, gospod Bagaria. Skupaj z nami so praznovali clani nemske organizacije CED,
humanitarnega drustva Luc Upanja iz Slovenije ter clani drustva Slovencev v Indiji. Hvala za
vaso podporo in prijazne besede. Tokrat me je osebno s svojim prvim obiskom v Indijo zelo
razveselila tudi moja
mami. Zahvaljujemo se
tudi vsem drugim nasim
prijateljem od blizu in
dalec, ki ste nas na tako
pomemben
dan
pocastili
s
svojo
prisotnostjo. Na odru
pa
so
zablesteli
predvsem nasi otroci, v
plesnih in glasbenih
tockah
ter
skozi
dramatizacijo.
Od
indijskega
klasicnega
plesa do modernega bollywooda, vmes pa pridih zimzelenih napevov kot sta "You raise me
up" in Doe a deer" so pricarali carobno vzdusje, ki nam bo se dolgo ostal v lepem spominu.

Praznovanje nase obletnice pa ni bil edini omembe vreden dogodek teh prvih mesecev.
Skupaj preletimo se nekatere ostale:

1. Vpis novih otrok
V razred male sole in prvega razreda smo sprejeli 27 novih
otrok. Iskrena hvala vsem, ki ste se odlocili za prevzem
botrstva nad nasimi novimi nadobudnimi deklicami. Skupina je
zelo raznolika, od male Rohime brez vsakrsne fine motorike,
tako da se sele uci drzanja svincnika, do Ankite, ki ze pozna
bengalsko
in
anglesko
abecedo.

2. Odprli smo vrata tudi na soboto
Ker so nase deklice tudi med vikendi
prepuscane samim sebi, pogosto brez
vsakrsne ucne pomoci, smo se odlocili,
da vrata nase sole odpremo tudi v
soboto. Tako se v sobotah dopoldne
ucimo v ucnih skupinah, kjer si vrstniki pomagajo med seboj, pod supervizijo uciteljic. Seveda
pa si vzamemo cas tudi za oddih, prigrizek in igro.

3. Glasba in telovadba z nogometom
Nase deklice se poleg petja, igranja na harmonium in kitaro, z
januarjem ucijo tudi igranja na violino. Iskrena zahvala
ameriski glasbeni skupini Blue Grass za podarjeni dve novi
violini. Zavedamo se, kako zelo pomemben je glasbeni izraz,
ki pomaga otrokom, da poleg
svojega talenta, razvijajo tudi
koncentracijo, notranji mir in
obcutek za glasbo.
Ce smo do sedaj telovadbo le improvizirali, pa je sedaj drugace,
saj nase telovadne urice vodi usposobljena uciteljica. Priznamo,
da brez »pihanja in sopihanja« ne gre, ampak tako postaja nasa
drza pravilnejsa in nase misice bolj elasticne. Dve nasi deklici
sta se pridruzili tudi treningu nogometa v Kolkati. Mi, dekleta
smo zakon! V januarju smo tako kot vsako leto organizirali
sportni dan.

4. Poulomi in Susmita sprejeti na anglesko solo
Izredno smo ponosni na Poulomi in Susmito, ki sta
uspesno opravili sprejemne izpite na angleski soli. Tako
bosta s pomocjo nasih botrov solanje nadaljevali v petem
razredu St. Stephen's School v Champahatiju. Ceprav ju
bomo silno pogresali, pa se skupaj veselimo njunega
uspeha.

4. Operacija sive mrene in korekcijska ocala
Starostniki so na vaskem podezelju, kjer je zivljenje
trdo, v marsikateri druzini zapostavljeni. Ker je
potrebno za medicinsko pomoc placati, gredo k
zdravniku samo v res nujnih primerih. Tezave s sivo
mreno so pogoste, in ceprav odpravljive, za druzine
preveliko financno breme. Hvalezni smo bolnisnici
Sushru in organizaciji Argobbhava, ki so enajstim
starostnikom iz nase vasi omogocili brezplacno
operacijo sive mrene, in poskrbeli zato, da so
nekateri nasi otroci in starsi dobili korekcijska ocala.

5. Donacija indijskega podjetja Second Vivekananda Bridge Tollway Company
Pvt. Ltd.
Iskrena
zahvala tudi
indijskemu
podjetju
Second
Vivekananda
Bridge
Tollyway
Company Pvt.

Ltd., ki je poskrbelo zato, da imamo novo fasado, svezo in cisto pitno vodo ter za to, da bomo
od sedaj naprej lahko uporabljali okolju prijazno soncno energijo.

Hvala vsem Vam, ki nam stojite ob strani!
Mojca in Anup Gayen
www.pialiasharalo.org

