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Po vrocem poletju, ko smo se lahko nauzili tudi nekaj pocitnic, smo docakali monsun,
dezevno obdobje. Narava v tem casu res zazivi in rizeva polja postanejo prav romanticno
zelena. Seveda pa dez prinese tudi tezave, se posebej tistim vascanom, katerim voda pride
tudi v domove. Nekatera podrocja postanejo poplavljena, saj voda ne more odtekati dovolj
hitro. Vendar nasi otroci v dezju znajo uzivati, cofotajo po luzah, igrajo nogomet v blatu, in
spuscajo ladjice po poplavljenih poteh.
V nasem novem porocilu lahko preberete novice zadnjih nekaj tednov.

1. Aktivnosti
Sloveniji

v

Zelo smo veseli in
hvalezni, da smo tudi
letos nekaj pocitniskega
casa lahko preziveli v
Sloveniji. To priloznost
smo zeleli izkoristiti
predvsem zato, da
organiziramo tudi za
nase
slovenske
prijatelje
posebno
srecanje, s katerim bi
obelezili praznovanje
desetletnice delovanja nase sole. Brez nasih zvestih botrov, sponzorjev, prostovoljcev in
ostalih prijateljev nase delo ne bi bilo mogoce, zato se je zdelo edino prav, da se jim tudi
osebno zahvalimo za njihovo zvestobo.
Srecanje smo tako organizirali v sredini maja:
prostor nam je prijazno odstopila OS A.T.
Linharta Radovoljica, s katero se prijateljske
vezi razvijajo ze nekaj let. Zahvalo dolgujemo
tudi mnogim drugim, ki so nam pomagali:
Humanitarnemu Drustvu Luc Upanja za
organizacijo, plesni skupini iz glasbene sole
Krsko s koreografinjo Rosano Horvat za krasen
plesni nastop, Emi Pogacar, Barbari Mosnik in
Urski Ferbar za sladke dobrote, Sonji Ravbar za cudovite fotografije in se mnogim drugim.

V starem delu Ljubljane smo imeli postavljeno svojo
stojnico z nasimi izdelki, voscilnicami, uhancki, ogrlicami,
tudi stojali za svicnike in pisanimi rutkami.
Hvala Artish-u in Patsy, ki sta nam prijazno odstopila
prostor. Hvala tudi vsem obiskovalcem za prostovoljne
prispevke, ki bodo
omogocili eno-letno
solanje se za eno
naso deklico.

I
Veselimo se tudi nasega novega
sodelovanja z Osnovno solo Bicevje iz
Ljubljane. Med seboj smo ze izmenjali
puncki, igracki, ki bosta potovali med
slovenskim in indijskim svetom ter s
pomocjo otrok pisali slovenske in
indijsko obarvane zgodbe.
Osnovna sola Bicevje v Ljubljani je
organizirala krasen humanitaren
dogodek poimenovan » ZATE, ZAME,
ZA SVET«, na katerem so zbirali
donacije za pomoc otrokom nase sole
v Indiji. Dogodka so se udelezili tudi
predsednik Humanitarnega Drustva
Klemen Tomsic, gospa veleposlanica
mag. Blanka Jamnisek in dr. Anica Kos
Mikus,
predsednica
Slovenske
Filantropije. Posebno presenecenje
vecera sta bila Mutar in Jose, ki sta v besedilu svojega rapa »Od ljudi za ljudi« spomnila na
stanje v druzbi in spodbudila v nujnost medsebojnega spostovanja.

2. Dogodki na soli
Tudi letos so nam otroci iz osnovne sole A.T.
Linharta pripravili lepo presenecenje in nam
poslali velik paket solskih potrebscin, s pisemci in
risbicami, ki so se jih nase deklice se posebej
razveselile.

Monsunske dni v juliju in avgustu so nam popestrili prostovoljci POTA. Pota je program, ki
deluje pod okriljem Skupnosti katoliske mladine. Že 13 let program POTA omogoča mladim v
poletnih mesecih prostovoljno delo na projektih po celem svetu. Eden izmed njih je tudi nasa
sola v Pialiju, kjer nas prostovoljci

obiskujejo ze vrsto let. Skupaj z otroci
ustvarjajo, z njimi pojejo in plesejo, se igrajo in sportno udejstvujejo. Otroke ucijo tudi
anglescino, o svetu, se posebej o Sloveniji in Nemciji, od koder prihajajo njihovi botri. Skupaj
raziskujemo razlike in podobnosti med kulturami in obicaji ter spoznavamo, da nas povezuje
zelja po ljubezni, sprejemanju, medsebojnem zaupanju in prijateljstvom.
Vsakih nekaj mesecev za starse organiziramo roditeljski sestanek, na katerega povabimo tudi
katerega od predstavnikov ostalih
nevladnih in drzavnih organizacij, ki
delujejo v dobro vaske skupnosti.
Tokrat nas je obiskala predstavnica
vaskega zdravstvenega centra, kjer
vascanom nudijo razlicno zdravnisko
pomoc in
svetovanje
..
15. avgusta smo tako kot vsako leto proslavili Dan Neodvisnosti.
Nasa dekleta so skupaj z uciteljicami pripravile res krasen program,
s pestjem, plesom, recitacijo in dvigom zastave. Otroci so zaplesali
v pisanih kostumih, tradicionalnih sarijih in indijskih tunikah.

Nasa zgornja dvorana
je tudi v dezevnih
mesecih zazvenela v
glasbnih
zvokih
tradicionalne
bengalske glasbe in
tudi v modernejsih
zvokih bollywoodskih
pesmi. Zahvaljujejmo
se Siddha fondaciji za organizacijo malih glasbenih koncertov v nasih solskih prostorih.
Uspesno nadaljujemo tudi s siviljskim in kozmeticnim tecajem, ki
trajata sest mesecev. Tecajev se udelezujejo predvsem mamice, ki
ne hodijo na delo, in pa tudi studentke, ki si zelijo pridobiti novih
spretnosti. Po zakljucenem tecaju nadaljujejo s sivanjem doma za
svojo druzino in tudi za ostale stranke, s kozmeticno-frizerskim
certifikatom pa se lahko zaposlijo v kozmeticno-frizerskih salonih,
ki jih je
mnogo tako
v
mestih
kot tudi na
podezelju.

Za konec bi se radi zahvalili vsem Vam, ki nam stojite ob strani!
Mojca in Anup Gayen
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