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V Indiji so se razmere glede pandemije COVID 19 izboljsale. Trgovine, podjetja, tudi javni 

promet se odpirajo. Vendarle izobrazevalne ustanove ostajajo zaenkrat zaprte.  

1. Kako so nasi otroci?! 

Zaradi boljsih razmer in ker v 

Pialiju razen posamecnih primerov 

vecje siritve korona virusa ni, smo 

lahko z upostevanjem vseh 

varnostnih ukrepov posamicno 

povabili nase otroke in tudi 

njihove starse v manjsih skupinah 

na pogovor. Nas namen je bil, da 

povprasamo, kako otroci so in tudi 

preverimo, koliko so lahko uspeli slediti ucnim snovem, podanim na 

daljavo.  

S hvaleznostjo lahko 

zapisemo, da so vsi nasi 

otroci in njihove druzine 

zdravi. Res pa je, da je veliko 

nasih starsev izgubilo delo. 

Kar nekaj deklet je potozilo, 

da se doma vec prepirajo 

predvsem zaradi financne 

stiske. Veliko ocetov se je 

zato odpravilo na delo v drugo zvezno drzavo. Nekateri nasi otroci so se 

preselili k svojim sorodnikom na dezelo. 

Dekleta so ucni snovi sledila po svojih najboljsih moceh. Pozna pa se veliko pomanjkanje v 

znanju. Vecina otrok v svojih domovih nima tihega ucnega koticka, kar se je se bolj izkazalo v 

dolgih mesecih karantene, ko so bili vsi druzinski clani doma. Tudi vasko vzdusje na splosno ne 

vzpodbuja deklet k branju, pisanju in ucenju. Tako so napredovala predvsem tista dekleta, ki 



imajo zelo mocno notranjo motivacijo, ostali otroci pa 

so precej nazadovali. Potrebni bodo meseci 

vztrajnosti, potrpezljivosti in trdega dela, da bomo 

skupaj nadoknadili zamujeno.  

Tudi v casu karantene so bila nasa vrata odprta in smo 

zeleli, da predvsem tisti otroci, ki zivijo doma v 

najslabsih razmereh, pridejo na solo, kjer bi jim lahko 

pomagali posamicno ali v malih skupinah, saj je sola 

dovolj velika. Veliko starsev se je tega razveselilo, saj 

tudi sami otrokom zelijo najboljse in se vcasih pocutijo zelo nemocne, ker jim ne znajo ali ne 

zmorejo pomagati. Priblizno dva tedna nam je uspelo tako delovati in vsi smo bili zadovoljni. 

Nakar nas je nekdo prijavil policiji in smo mogli naso pomoc popolnoma zaustaviti.  

Sploh v teh zadnjih mesecih se je izkazalo, kako intenzivno nekateri iz vaske skupnosti 

nasprotujejo nasemu delovanju. Tudi pred nasimi vrati se je zbralo vec kot 50 ljudi, ki so 

dobesedno kricali razlicne neresnicne obtozbe. To je bilo za naju tezko obdobje, vendar sva se 

odlocila, da vztrajava naprej, dokler bova lahko, da pomagava nasim dekletom ustvariti 

drugacno zivljenje.  

2. Dan otroka in Dan Uciteljic 

Prav letos se nam je 

zdelo se bolj 

pomembno, da 

izkoristimo prav vse 

razloge za 

praznovanje. Tako 

smo zabelezili dan 

uciteljic in dan otroka. 

Skupaj smo se pozdruzili, pripravili malo zabavo in nekaj 

okusnega pojedli. Obujali 

smo spomine na 

praznovanja preteklih let. 

Ne glede na karkoli nasa 

dekleta ostajajo nasmejana. 

Nikoli se ne pritozujejo, le redko pojamrajo. Zivijo vsak dan 

posebej, vsak dan znova, kar je se posebej v obdobjih velikih 

izzivov zavidanja vredna kvaliteta.  



Na nas se je spomnila tudi druzina 

Ganguly. Njihov Aintik je tokrat praznoval 

ze sedem let in namesto daril zase, je 

razdelil cokoladni kolac in zimske rute 

nasim dekletom. Kako prijazna gesta! 

 

 

3. Obisk 

Skupaj z nevladno organizacijo Pukaar so nas obiskale studentke iz privatne sole iz Kolkate. Nasa 

dekleta so obdarovali z damskimi vlozki, 

higienskimi pripomocki in solskimi 

potrebscinami. Na zalost ni bilo dovolj 

priloznosti za bolj oseben pogovor, 

vseeno pa je lepo, da se tudi na privatnih 

solah trudijo vzpodbujati medsebojno 

pomoc, cut za drugega in empatijo. Tako 

kot se mi trudimo odpirati svetove nasih 

dekletom, je na drugi strani pomembno 

tudi to, da odpiramo svetove otrokom, ki 

zivijo v boljsih razmerah. Vsekakor si zelimo, da bi bilo takega sodelovanja se vec. 

4. Popravila na nasi soli 

 

 

 



Super-ciklon Amphan, ki nas je mocno prizadel v 

mesecu juniju, je prizadel veliko skodo tudi na nasi 

solski stavbi. S pomocjo vas, nasih sponzorjev, smo 

uspeli obnoviti skodo in nas izgled zunanjega glavnega 

vhoda je celo veliko lepsi kot prej. Prav tako smo 

prebelili vse nase notranje stene.  

 

 

5. Novoletno bozicni prazniki 

Ker letos vecina nasih otrok zaradi razmer ni dobila 

rojstnodnevnih daril, smo se toliko bolj pomagali Bozicku in 

za nase otroke res pripravili nekaj posebnega. Poleg 

rednega razdaljevanja hrane, so dobili tudi bozicni kolac, 

paket solskih zvezkov in vrecko polno malih otroskih 

drobnarij.  odeje.  Še posebej se zahvaljujemo gospodu 

Sheoju Shankarju Bagariji, slovenskemu častnemu konzulu v 

Kolkati, ki je naša dekleta obdaril s toplimi odejami. 



Ob koncu naj Vam, nasi dragi Dobrotniki in Prijatelji, zazelimo prijetne praznike in vse dobro v 

novem letu. Iskrena hvala, ker ste nam tudi v tem letu ostali zvesti. 
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