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V zadnjem letu in pol, se nekoliko 
vec, se je nase zivljenje in s tem 
tudi nase delo zelo spremenilo. V 
Indiji ostajajo vse izobrazevalne 
ustanove zaprte ze 18 mesecev. V 
zacetku tega leta smo lahko zaradi 
izboljsevanja razmer organizirali 
individualni pouk in pouk v 
manjsih skupinah, vendar nas je 
konec meseca marca mocno 
prizadel drugi val korone in zopet 
smo se morali preorganizirati. Ker 
smo slutili, da drugi val ne bo 
dovolil veliko manevrirnega 

prostora, sva sprejela nekatere odlocitve, ki so mocno zaznamovale zadnje stiri mesece. Nase 
najstarejsa dekleta in tiste, ki zivijo doma v zelo slabih razmerah sva povabila, da zivijo skupaj z 
naso druzino na soli. Nekateri starsi so se zelo pozitivno odzvali, in z nami je ostalo 15-20 deklet. 
Nasa mala druzinica, ki mocno pogresa Izaka, ki je ostal v Sloveniji, se je tako kar cez noc mocno razsirila. 
Ceprav naju je tudi nekoliko skrbelo, kako bova zmogla poskrbeti za vse, tako kot je prav, sva bila tudi 
zelo vesela, da ne bomo sami, da bo imela najina Sara nekaj druzbe, in da lahko tudi v teh izrednih 

razmerah pomagava.  

Po petih mesecih nasega skupnega 
karantenskega bivanja v nas kar brbota od 
veselja, hvaleznosti, navdusenja. Ustvarili 
smo si namrec svoj mali cudoviti svet. Sprva 
smo tipali drug okoli drugega, sestavljali 
urnik in zadolzitve. Bilo nam je tudi malce 
narodno drug pred drugim v nasih domacih 
oblacilih, z jutranjo skustrano frizuro, z 
zobno krtacko in brisaco na poti do 
kopalnice. Ampak po prvih zacetnih korakih 

smo se sprostili in si pustili, da smo to, kar smo: ljudje! Poleg dopoldanskih in popoldanskih ucnih ur, 



skupaj tudi kuhamo, plesemo in pojemo, gledamo filme in se 
ogromno pogovarjamo. Smeha nam ne manjka.  

Tudi nekatere starse je sprva skrbelo, kako se bodo dekleta 
znasla. Dve dekleti sta se po nekaj dnevih vrnili domov. Ena od 
njiju zato, ker mora skrbeti za svoja mlajsa brata; druga zato, ker 
mora pomagati svoji mami pri prodaji zelenjave na trznici.  
Obema dekletoma je bilo zelo hudo, tudi nama, vendar so seveda 
starsi tisti, ki sprejmejo odlocitve za svoje otroke. Nekatera 
dekleta pa so se sama odlocila, da odidejo domov, imele so 
domotozje, tezko so se privajale na strog urnik, ki ga doma niso 
vajene. Kljub temu so dejale, da je bila to zanje dobra izkusnja in 
da so se veliko naucile o tem, kako konstruktivno preziveti dan. 
Ostala dekleta vztrajajo z nami in postali smo res tesno povezana 
druzina.  

Spremenila pa se niso samo nasa dekleta, ampak tudi nihovi starsi. Nekateri so sprva prinesli kaksen 
priboljsek le za svojo hcerko, sedaj pa ze vidiva, da prinesejo prav za vse. Nekdo sladko dobroto, nekdo 
sadje, mango, lubenico. Tudi dekleta so povedala, kako so se starsi spremenili: z njimi bolj prijazno 
govorijo, jim veckrat povedo, da jih imajo radi in da jih pogresajo, manj je prostora za prepire in 
konflikte. V nedeljah, ko imajo prosto in lahko oddidejo domov, pravijo, kako so jih starsi veseli in da 

skupaj prezivijo bolj kvaliteten cas.  

V stiku pa ostajamo tudi z ostalimi otroki. Se 
vedno organiziramo online pouk in pouk v 
manjsih skupinah na sami soli. Prav tako vsak 
mesec nasa dekleta dobijo mesecni paket 
hrane. 

Ceprav najveckrat pisemo o nasih uspehih, pa 
seveda porocilo ne bi bilo cisto iskreno, ce ne 
bi omenili tudi nasih neuspehov in razocaranj. 

Dve nasi dekleti sta se porocili. Ko se bodo sole koncno odprle, vemo, da se tudi marsikatera od ostalih 
deklet ne bo vec vrnila. Niti priblizno si ne predstavljamo, kako bomo lahko nadoknadili vse zamujeno. 

Kljub temu z zaupanjem gledamo v prihodnost, pri cemer nam pomagajo tudi svetli utrinki, ki jih na 
kratko opisujem v nadaljevanju. 

 

 

 



1. KUHAMO in PECEMO 

Nasa dekleta so odlicne kuharice. Veliko znanja imajo 
od doma, nekaj pa se naucimo s pomocjo interneta. 
Sploh pa ni vecjega uzitka 
kot kuhati skupaj s 
prijatelji. V teh mesecih 
smo tako okusali 
raznovrstne dobrote, od 
indijskih prigrizkov do 
domacega slovenskega 

marmornega kolaca. 

 

 

 

2. PRAZNUJEMO 

Nasima dragima Rekhi in Shefali smo pripravili pravo 
pravcato domaco rojstnodnevno zabavo. Rekha je 
povedala, 
da je svoj 
rojstni dan 
na tak nacin 
praznovala 
prvic. 
Praznovali 
sva tudi 

midve s Saro, ze drugo 
leto v casu karantene. 
Pa nic zato. Dekleta 

vedno poskrbijo, da se pocutiva toplo in 
posebno.  V mesecih karantene je se toliko bolj 
pomembno, da znamo soustvarjati lepoto in 
radost v tistem koticku sveta, kjer smo.  



3. USTVARJAMO 

Zelo smo hvalezni nasi dragi prijateljici Mary, ki 
je za nas pripravila virtualno delavnico 
izdelovanja lovilcev sanj. Ni bilo preprosto, 
ampak z vztrajnostjo in obilo smeha, nam je 
uspelo narediti zelo male lovilce sanj pa tudi 
enega ogromnega. Naj lovijo nase sanje, dokler 
se ne uresnicijo prav vse. 

 

 

4. IZLET NA MORJE 

In zdi se, da so lovilci sanj res vredni svojega imena, saj se nam je uresnicilo nekaj, kar se je zdelo sploh v 
teh casih omejitev nemogoce. Organizirali smo izlet na morje! V prijetno obmorsko letovisce, s cudovito 

pesceno plazo. Za vecino nasih najstnnic je bila to prva 
izkusnja morja in navdusenju ni bilo videti konca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. UCIMO SE NEMSCINO IN IGRAMO PIANINO 

Hvalezni smo Katji Vas, nasi 
dragi prijateljici, uciteljici 
nemscine in anglescine, ki 
skupinico nasih deklet uci 
nemscino, ter pianistki in 
humanitarki Jeniffer 
Heemstra, ki poucuje dve 
nasi dekleti klasicno 

glasbeno teorijo in igranje 
pianina.  

Ko smo pred stirinajstimi leti 
odprli solo, si nismo nikoli 
predstavljali, da bomo nasim 
otrokom z vsakim letom 
lahko ponudili vec. Tako kot 
se vedno trudimo, da nudimo 
dodatno pomoc ucno 

sibkejsim ucenkam, si zelimo, da bi lahko tudi nasim 
nadarjenim dekletom ponudili dodatno vzpodbudo.  

6. DOSTOP DO MRTVEGA RECNEGA KANALA 

Na prosnjo vascanov smo jim pomagali zgraditi stopnice do recnega kanala. Ta kanal, ki tece 
nasproti nase 
solske stavbe je za 
vascane zelo 
pomemben, saj v 
njem pomivajo 
posodu, perejo 
perilo, se kopajo, 

lovijo ribe in opravljajo 
svete hindujske 

obrede.  
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Iskrena zahvala vsem Vam, ki nam stojite ob strani, da lahko se naprej pomagamo nasi 
skupnosti. 

 

Vasa Piali Ashar Alo Druzina 
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