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V avgustu mineva pet mesecev, odkar smo v karanteni. Prvi mesec karantene smo dozivljali kot 

nekoliko zgodnje poletne pocitnice. Nasa dekleta so imela veliko prostega casa za igro, uciteljice 

so si lahko oddahnile od voznje z vlakom v poletni vrocini, z naso druzino pa smo bili kot 

nekaksni taborniki in odkrivali radosti zivljenja na vasi. 

1. Razdeljevanje hrane 

Po prvem mesecu pa so se zacele tezave. Ker vlak, ki je nase glavno prevozno sredstvo, ne vozi, 

vascani ne morejo na delo v mesto. Vecjih prihrankov druzine nasih otrok, ki ze tako zivijo 

skromno, nimajo. Nasa glavna skrb je najprej poskrbeti za to, da imajo druzine nasih otrok 

dovolj hrane. Tako razdeljujemo riz, krompir, leco in cebulo. Dodali pa smo tudi higienske 

pripomocke, zobno pasto, milo in sampon. Ker nam vrt dobro obrodi, lahko razdelimo tudi 

nekaj sveze zelenjave.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Organizacija pouka na daljavo in ostalih aktivnosti za otroke 

Naslednji velik izziv, s katerim se 

soocamo, je organizacija pouka na 

daljavo. Vecina nasih starsev seveda 

nima pametnih telefonov. Vendar smo 

se z uciteljskim timom mocno zavedali, 

kako pomembno je, da ostajajo deklice 

ucno aktivne, saj to krepi njihovo 

notranjo motivacijo, radovednost in 

ustvarjalnost. V okolju, kjer se vedno 

prevladuje mnenje, da izobrazba deklic 

ni pomembna, se pocutimo se toliko 

bolj odgovorni, da vzpodbujamo nase 

ucenke k 

branju, 

raziskova

nju in 

samostoj

nem 

ucenju. 

Visoki 

cilji, ki se 

zdalec 

niso lahko dosegljivi tudi v obicajnih razmerah ne, kaj sele v 

karanteni, ko so nasi osebni stiki z otroki tako omejeni. S pomocjo 

starsev in sorodnikov nasih otrok ter sosedi, ki so prijazno pripravljeni deliti svoje telefone, je 

trenutno priblizno 100 otrok vkljucenih v nas pouk na daljavo. Z ostalimi otroki uciteljice 

navezujejo kontakt preko telefonskih klicov.  

3. Indija, dezela festivalov 

Naj se zgodi karkoli, vedno 

bomo v Indiji nasli priloznost 

za praznovanje. Ob obletnici 

rojstva velikega literata 

Rabindranatha Tagora in ob 

Dnevu neodvisnosti so nasa 



dekleta pripravila na 

svojih domovih 

individualne plesne in 

recitatorkse tocke ter jih 

delila z ostalimi v ucni 

skupini. Na Dan 

neodvisnosti smo na soli z 

najstarejsimi ucenkami 

dvignili zastavo in skupaj 

skuhali kosilo. V casu 

karantene sva 

skupaj z 

dekleti 

praznovali 

rojstni  

dan tudi 

Mojca in Sara.  

 

 

4. Razdejanje po super ciklonski nevihti Amphan 

Ko se je ze zdelo, da smo nekako nasli ravnotezje in vsaj zacasne resitve privih izzivov, ki jih je 

prinesla karantena, nas je mocno prizadela superciklonska nevihta Amphan. To je bil močan in 

smrtonosen tropski ciklon, ki je 21. maja povzročil široko škodo 

v vzhodni Indiji in Bangladešu. 

Škoda je ogromna, vendar smo 

hvaležni, da smo ostali zivi in 

zdravi, vsi nasi otroci so na 

varnem. Vso noč je bila naša šola 

zatočišče številnim vaščanom, 

katerih hiše so bile preveč 

poškodovane, da bi ostali doma. 

Bog je zaščitil naše sončne panele, 

tako da smo imeli svetlobo skozi 

nevihto, dragoceno darilo, ko je 



bilo vse okoli nas v popolni 

temi. Koščkov po takšni 

katastrofi ni enostavno spet 

sestaviti skupaj, vendar smo 

odločeni, da še naprej nudimo 

pomoč, kolikor le moremo.  

Medtem ko pomagamo 

obnoviti nekatere 

poškodovane hiše v 

Pialiju, smo se 

odločili, da 

pomagamo tudi 

tistim,  ki jih je 

uničujoči ciklon 

Amphan še bolj 

prizadel. Obiskali 

smo vasici Sitolia in 

Basanti v 

Sundorbonu in 

skoraj stotim 

družinam prinesli 

hrano, oblacila in 

plasticna pokrivala za hise,  z obljubo, da jim bomo 

stali ob strani v teh izjemno težkih časih.  

 



5. Zahvala 

V teh zelo izzivnih casih se vam zelimo se posebej 

zahvaliti za vaso pomoc. Zavedamo se namrec, da to 

leto ni le tezko za nas, ampak da je prineslo mnogo 

izzivov tudi vam in vasim druzinam. Zato se toliko bolj 

spostujemo vaso odlocitev, da nam kljub temu 

pomagate. Pomoc v teh casih poskusamo nuditi prav 

vsem, ki jo potrebujejo in ki potrkajo na nasa vrata, ne 

glede na to, ali so njihovi otroci tudi nasi ucenci. To 

seveda ni lahko, zato je vasa pomoc se toliko bolj 

dobrodosla. Zahvaljujemo se organizacijama Luc Upanja 

in CED, prav tako iniciativi irskih umetnikov 

#postcardsforpiali, lokalnim sponzorjem Second 

Vìvekananda Bridge Tollway Company Private Limited in stevilnim posameznikom ter 

prosotovoljcem, ki nam omogocate, da se naprej opravljamo svoje delo. Hvala! 
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