Kedves Barátaink,
Közeledik az Új Év, és Karácsony fényében előbb pillantsunk vissza, mielőtt reménykedve előre tekintenénk. A 2017-es esztendő sokunk számára volt nehéz. Az egész világ szenvedett a fel-fellángoló
erőszaktól, a természeti és a – haladás közepette – az ember által okozott csapásoktól.
Gujaratban idén júliusban, éppen akkor, amikor a tanév kezdődött falvak százait öntötte el árvíz. Még
az ilyen szerencsétlenségek nélkül is sok olyan távoli település van, ahonnan a szülőknek komoly
áldozatot kell hozniuk, ha gyermeküket iskolába akarják küldeni. Vannak körzetek, ahol az álláshiány
miatt a gyerekeknek is a puszta fennmaradásért kell küzdeni a családjaikkal együtt, és így a tanulás
– főleg a lányok esetében – a soha be nem teljesülő álmok körébe kerül. Az árvíz csak tovább növelte
a nehézségeket. Iskolaépületeket is elöntött a víz, és a gyerekek hosszú-hosszú ideig otthon rostokoltak. Az ESP-hez tartozó bentlakásos iskolák némelyikét is elérte az irgalmat nem ismerő ár: a
telepeket és az épületeket elborította a víz, élelmet és tankönyveket mosott el, és az ár levonulása
után az egészséges környezetet is újra meg kellett teremteni.
Eben a helyzetben az iskolák kapuit kitártuk, hogy befogadjuk azokat, akik elveszítették az otthonukat,
az állataikat, és néha még a családtagjaikat is. A tanárok a mentési munkákban vettek részt, és a diákok is megtették, ami tőlük tellett akár a saját családjaikban, akár az iskoláikban és kollégiumaikban.
Valamennyien leckét kaptunk rugalmasságból és reményből, de ugyanakkor valamennyien – dolgozzunk akár az oktatási intézményekben, akár az azokat támogató szervezetekben – emlékeztetőt is
kaptunk, hogy mekkora ereje van annak, ha az emberek nemre, vallásra, osztályra és kasztra való
tekintet nélkül tudáshoz juthatnak. Az ilyen helyzetekben – talán még inkább, mint egyébként –
egyesíteni kell a bátorságot, az empátiát, a tudást, a képességeket, hogy együtt tudjuk felépíteni vagy
visszaépíteni a nemzedékek jövőjét.
Személyes szomorúságunk is volt az elmúlt évben: hálával emlékezünk az év elején elhunyt Sanna
Akkanen erőfeszítéseire, aki az ESP programját támogatta és sokunkkal éveken keresztül együttműködött. Imádkozunk érte és sok erőt kívánunk családjának és szeretetteinek. De együttérző
gondolatainkat küldjük mindenkinek, aki nehéz pillanatokat élt meg 2017 során.
Hálásak vagyunk mindazoknak, akik mellénk álltak, és nem csupán a kollégiumainknak nyújtott anyagi
támogatásért mondunk köszönetet, hanem a kitartásért, ami reménnyel tölt el bennünket. Ahogyan
diákjaink folytatják a tudás megszerzésének reményteli útját, mi abban bízunk, hogy támogatóink
továbbra is kísérik őket.
Az ESP csapata és a Gujarat Tartományi Fejlesztési Iroda erőt, egészséget és főleg kitartó szenvedélyt
kíván, hogy együtt járjuk tovább ezt az utat. A karácsonyi idő hozzon örömet, az Új Év pedig töltsön el
megújult reménnyel!
Fernando F. Franco SJ

Melléklet: Tájékoztató Asha Niketan, Bhiloda bentlakásos lányiskoláról

Educational Sponsorship Programme (ESP) – Oktatási Támogatási Program
Gujarat Tartományi Fejlesztési Iroda
Asha Niketan, Bhiloda – 1967 óta működő bentlakásos lányiskola
Évente kb. 230 lány oktatásáról-neveléséről gondoskodunk, akik Aravalli törzsi területeiről
származnak, és akiknek a szülei nem engedhetik meg maguknak, hogy gyermekeiket a közelmúltban
megnyitott magániskolákba küldjék. A diákok családjainak többsége mezőgazdasági munkás. Sajnos a
férfiak gyakran különböző okokból életüket veszítik, és akkor a gyermekek szenvednek leginkább. A
bentlakásos iskolában a fiatal lányok oktatására tesszük a hangsúlyt, hogy ők később tanárként,
ápolóként, orvosként dolgozhassanak, családjuk és közösségük támogatóivá válhassanak.
A diákok számára nehézséget jelent a gujarati nyelven történő oktatás, mert odahaza a helyi – törzsi
– nyelvet használták csak. A kollégiumban extra segítséget kapnak a gujarati és az angol nyelv
elsajátításához, hogy tanulmányi lehetőségek vagy állások esetén felvehessék a versenyt a
tehetősebb családokból származó fiatalokkal.
Az iskola a fiatal lányok érzékenységének és képességeinek fejlesztésére teszi a hangsúlyt,
lehetőséget adva az önbizalmuk növelésére és később arra, hogy kibontakoztathassák a fiatal nőként
a bennük rejlő értékeket.
Az ESP által fenntartott iskolák és kollégiumok nap mint nap, hónapról hónapra a gyerekekkel
dolgoznak. Szükségünk van olyanokra, akik részt vesznek ebben a munkában, és olyanokra, akik
támogatják azt:
Évi 50 Euro = kb. 15 500 Ft hozzájárul egy olyan diák étkezésének, tankönyveinek és tanszereinek
biztosításához, akinek a családja ezt nem tudja fedezni.
Évi 100 Euro = kb. 31 000 Ft hozzájárul egy diák kollégiumi elhelyezésének költségeihez.
Évi 150 Euro = kb. 36 500 Ft lehetőséget ad arra, hogy nagyon szerényen, de elismerhessük azoknak
a tanároknak a munkáját, akik többletfoglalkozásokkal segítik diákjainkat, hogy helyt tudjanak állni a
nagy versengésben.
Az Ön támogatása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy munkánkat folytatni tudjuk a bentlakásos
iskolákban! Ha – bármennyire szerény összeggel is – támogatni tud bennünket, kérjük, tegye meg!
Írjon nekünk és szívesen megismertetjük Finnországban és Magyarországon élő támogatóinkkal is.
Küldjön egy rövid e-mailt, ha szívesen fogadna rendszeres híradást a bentlakásos iskoláinkról és a
gyerekekről. Hálásak vagyunk, hogy velünk tart!
**********************************************************************************
A közvetlen kapcsolat: espges@gmail.com
A magyarországi kapcsolat: Harmadik Világ Alapítvány: hva@bokorportal.hu
http://www.bokoralap.hu/hva_index.html
A 102 00902-327 10423 számlára érkező, „India” megjelöléssel küldött adományok 100 %-ban az
ESP-hez jutnak el.

