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1. NAŠI ZAČETKI 
 
Že dolgo sva si želela, da bi odprla šolo za revne otroke v vasi Piali. Kar nekaj mesecev 
sva potrebovala, da sva našla primeren prostor, saj na vasi ne gradijo objektov, primernih 
za potrebe šole. Sobe niso bile opremljene, zato sva poskrbela za tisto najpomembnejše: 
20 plastičnih kozarcev in krožnikov, nekaj posode, štiri velike žoge, kije in žogice za 
igranje kriketa, nekaj kolebnic, rogoznice, na katerih se lahko sedi, nekaj plastičnih stolov 

in eno mizo. Po vztrajnem nagovarjanju 
lastnika prostorov so nam tudi napeljali 
elektriko, tako da smo kupili se luči in 
prepotrebne ventilatorje. Naši prvi otroci so 
prvih nekaj tednov dobili zajtrk, potem pa smo 
se skupaj igrali. Vaški otroci so namreč preveč 
neugnani, da bi bili kar naenkrat pripravljeni 
nekaj ur na dan presedeti v razredu. Potreben je 
bil čas. Po nekaj tednih pa so že sami začeli 
prihajati v šolo. Ko se nam je pridružila 
učiteljica Bonani, so se začele prve učne ure … 

Učenci so dobili  
zelene uniforme, svoje učbenike in ostale šolske potrebščine, ki jih za zdaj se puščajo v 
šoli, saj se morajo šele naučiti poskrbeti zanje, hkrati se lahko zgodi, da jim jih vzamejo 
ostali otroci v družini ali pa jih njihovi starši celo prodajo.  
Uradno odprtje šole se je zgodilo v začetku februarja. Vrvico sta prerezala najina 
prijatelja Gabi (iz Nemčije) in Philipp (iz Švice), ki sta bila tudi naša prva podpornika in 
sponzorja.  
Že v prvem mesecu po odprtju so nas obiskali 
Slovenci: Alenka, Jasna, Ernest in Andreja, kmalu 
zatem pa se gospa Natalija in gospa Wilma (iz 
Nemčije). 
 
Šola je bila registrirana kot dobrodelna organizacija 
po “West Bengal Societies Registration Act”-u, 1961.  
 
 
 
2. NAŠI OTROCI 
 
a) Splošno 
Potrebovali smo kar nekaj časa za to, da smo lahko ocenili sposobnosti, spretnosti in 
znanja naših otrok. Na podlagi ugotovitev smo otroke razdelili v tri skupine (ne glede na 
njihovo starost): v prvi skupini, t. i. Nursery, so otroci, ki so skorajda brez kakršnih koli 
šolskih znanj (pomeni, da ne poznajo črk, ne bengalskih ne latinskih, ne poznajo številk, 
imajo težave v spretnostih fine motorike, so tudi počasnejši pri učenju in potrebujejo več 



vodstva); v drugi skupini, t. i. Kindergarten (krajse K. G.), so otroci, ki so imeli 
minimalna predznanja; v tretji skupini, t. i. Class 1, pa so otroci, ki so imeli največ 
predznanja. Prehod med razredi je seveda možen, če se pokaže, da posamezen otrok 
napreduje hitreje oz. počasneje od ostalih. Večina naših otrok zaradi okoliščin oz. 
socialne stiske, v kateri so bili rojeni, v svojem znanju zaostaja za svojimi vrstniki. 
Idealno bi torej bilo, da bi se sedaj intenzivno posvetili šoli oz. učenju, hkrati bi učiteljici 
morali imeti dovolj priložnosti za čim bolj individualen pristop. Vemo pa, da idealov ni: 
ti otroci se šele navajajo na šolsko situacijo, potrebujejo igro, potrebujejo počitek, 
potrebujejo disciplino, zato moramo biti previdni in realni v svojih pričakovanjih. Z 
veseljem lahko zapiševa, da se nam je pridružila še ena učiteljica, razmišljava pa o tem, 
da zaposliva še tretjo, saj naši otroci res potrebujejo veliko pozornosti in usmerjanja. 
Najin namen je, da vsi otroci pridobijo osnovna znanja ter da se starejše otroke usmeri v 
poklicno usposabljanje oz. v učenje spretnosti, ki jim bodo kasneje pomagale pri 
preživljanju sebe in svojih družin. Se vedno si želiva, da bi kupila nekaj šivalnih strojev, 
da bi se otroci lahko naučili šivanja, vendar pa sva v veliki prostorski stiski, tako da 
morava najprej najti odgovor na vprašanje, kje najti prostor za šivalne stroje. 
V skupini “Nursery” so: Sujata, Mithun, Shefali, Jamuna, Nepal, Ganga, Mahadeb, Jaya, 
Raju (2), Sima, Kajal, Susoma, Mampi H., Akash, 
Anjali. Rosan, Krishna, Mampi D., Rumpa, Asha in 
Baishaki.  
V skupini K. G. so: Sampa, Pradip, Sukdeb, kakuli, 
Kalu, Puja R., Puja P., Bipasa, Mampi M., Raju (1), 
Madhobi in Prianka. 
V skupini Class 1 so: Lokenath, Austumi, Tuktuki 
Mondal, Samar, Tuktuki Mistri, Suchitra in Raju.  
Učijo se angleščino, bengalščino, matematiko, 
osnove znanosti, splošno razgledanost in moralne 
vrednote. Hkrati imajo na urniku tudi risanje oz. 
likovni pouk, igre in petje/ples.  
                                               
b) Naša Shefali 
Naša učenka Shefali Pradham je živela skupaj s svojo mamico in s svojim bratcem. Mami 
je prodajala bengalsko slaščico, vendar je bil dohodek le 
minimalen, živeli so skromno. Gospa Pradham je 
naredila samomor. Anup se je zelo trudil, da bi otroka 
ostala v Pialiju, naša šola bi poskrbela za vse stroške, 
Shefali in njenega bratca pa bi v popoldanskem času 
lahko varovala njuna ostarela teta. Družina se je vseeno 
odločila, da otroka pošlje k sorodnikom daleč na 
podeželje, kjer je še večja revščina. Njuna teta je ostala v 
Pialiju in obljubljala, da se otroka vrneta, zato smo čakali 
… Ravno danes se je Shefali s svojim bratcem vrnila na 
našo šolo! 
Žal nama je, da na naši šoli ni možnosti, da bi sprejeli 
sirote in poskrbeli za njih. Rada bi kričala v nebo, 
nakracala na papir, zamahovala v zrak … rada bi 



razložila ljudem, kako so tukaj potrebe v nebo vpijoče in kako se trudiva, pa vendar je še 
premalo tistih, ki razumejo, premalo tistih, ki verjamejo, da se splača pomagati … Zato 
imate vsi Vi v najinih očeh se toliko večjo vrednost, saj ste se odločili, da nam stojite ob 
strani. 
  
c) Znamo se tudi poveseliti    
15. avgusta je v Indiji Dan neodvisnosti, to je tudi 
dela prost dan. Na naši šoli smo priredili kratko 
proslavo: s petjem, plesom in dvigom zastave. Otroci 
so se posladkali z bengalskimi slaščicami. Vzdušje je 
bilo prijetno. V istem tednu je bila na obisku tudi 
naša prijateljica Nina.  
 
 
 
 
 
 
3. POMEMBNI DOGODKI ZADNJIH DVEH MESECEV 
 
a) Obiski iz Slovenije 
V začetku julija nas je za en dan obiskala skupina 
mladih prostovoljcev, pod vodstvom gospe Marije 
Leskovec. Našim otrokom so pripravili pravo 
zabavo, s petjem in rajanjem.  
 
V juliju nas je obiskala botra Jana Kovačec in nam 
pomagala kar tri tedne. Vsi smo jo bili zelo veseli, 
vsak nekoliko po svoje: jaz, Mojca, zato, ker sem 
lahko z njo pokramljala po slovensko, Anup zato, 
ker je na šoli vsaka pomoč še kako dobrodošla, 
otroci pa so bili veseli zato, ker jim je prinesla 
sladkarije, ker jim je pomagala z učenjem in ker so 
skupaj tudi zapeli.  
Konec meseca julija pa nas je za nekaj dni obiskala 
tudi podpornica Nina Mikolič. Obe obiskovalki sta 
tudi napisali nekaj vrstic o svojih vtisih.  

 
Ko imamo obiske iz 
Evrope, naju vedno 
malo stisne pri srcu, 
saj se dobro zavedava, 
da projektu še veliko 
stvari manjka, da je še veliko prostora za izboljšanje. 
Vsekakor si iskreno želiva, da bi otroci dobili čim bolj 



kakovostno oskrbo v vseh pogledih, vendar so najina sredstva omejena in skušava 
narediti pač to, kar v danih okoliščinah lahko.  
 
b) Naši učiteljici 
Gospa Banani Mondal je z nami skupaj že od samega 
začetka. Živi v bližnji vasi Champahati. Diplomirala je 
iz zgodovine, filozofije in politologije. Banani ima 
izreden smisel za delo s tako specifično populacijo, kot 
so naši otroci. Pred nekaj tedni pa se nam je pridružila 
še gospa Sarmistha Debnath, ki je tudi doma v 
Champahatiju. Gospa Debnath je končala magisterij iz 
jezikoslovja.  
 
 
b) Zadnji nakupi 
Gospod Sandip Saha (Indija) je poskrbel za šolske torbice, otroci so dobili tudi peresnice, 
ki nam jih je v Sloveniji prijazno darovala gospa 
Krek. 
 
Kupili smo generator oz. baterijo, tako da je 
poskrbljeno za elektriko. 
 
Kupili smo tudi tiskalnik v kombinaciji s 
preprostim fotokopirnim strojem. 
 
 
 
 
 
 
c) Društvo v Sloveniji 
V Sloveniji ustanavljamo društvo Luč upanja. Vlogo za registracijo smo že oddali, 
čakamo na zeleno luč. Predsednica društva je Tadeja Brankovič, člani pa Klemen 
Tomšič, Aleš Štempihar in Alenka Klemenc. Pri pisanju statuta nam je aktivno pomagala 
moja sestra pravnica Brigita Tomšič. Iskreno se zahvaljujeva vsem in hkrati vabim druge, 
ki ste zainteresirani za sodelovanje v društvu, da se obrnete na gospo Tadejo Brankovič 
btadeja@yahoo.com. Ko bo društvo registrirano, bomo odprli v Sloveniji bančni račun, 
na katerega boste lahko v prihodnje nakazovali svoj denar. Tudi tukaj v Indiji nama je 
pred kratkim uspelo odpreti še račun na ime šole, vendar je za zdaj odprt samo za nujna 
nakazila, še vedno namreč potrebujeva posebno dovoljenje (t. i. FCRA certifikat) za 
nakazila iz tujine. 
 
c) Spletna stran 
Naslov naše spletne strani je spremenjen. Najdete nas torej na www.pialiasharalo.org. 
Iskreno se zahvaljujem gospodu Alešu Rozmanu, na čigar serverju naša stran brezplačno 
gostuje. Posebna zahvala gre gospodu Boštjanu Mullerju, ki je prenesel strani na novo 



domeno. Zahvaljujeva se tudi gospodu Andreju Toporišiču, ki je stran postavil in kar 
nekaj časa tudi urejal.  
Verjetno ste že sami opazili, da je stran postala zastarela, nekatere fotografije otrok 
manjkajo, za kar se iskreno opravičujeva. Še vedno namreč iščeva nekoga, ki bi si znal in 
želel vzeti čas za urejanje nase spletne strani. Jaz, Mojca, imam težave predvsem z 
urejanjem oz. dodajanjem slikovnega materiala. Tudi ko bom imela več znanja, bom še 
vedno potrebovala pomoč, saj je zmogljivost mojega prenosnega računalnika majhna, do 
interneta nimam vedno dostopa, internet je počasen. Kot pika na i, v poznih večernih urah 
pogosto zmanjka elektrike. Mislim, da me Jana in Nina (ki sta moje težave izkusili na 
lastni koži), dobro razumeta.  
 
d) Načrti 
Zaradi prostorske stiske ne moreva sprejeti novih otrok. Zaradi prostorske stike ne 
moreva urediti niti preproste pisarne. Zaradi prostorske stiske lahko kupimo samo dva 
šivalna stroja. Zaradi prostorske stiske ne moreva poskrbeti za tiste otroke, ki so sirote. 
… Zato je najina velika želja in cilj nakup zemljišča in s tem gradnja lastne šolske stavbe. 
Vsaka vaša pomoč (vsaka ideja, nasvet, naslov ipd.) bo iskreno dobrodošla.  
 
 
4. DRUGO 
 
a) Veliko botrov naju je vprašalo, kdaj imajo njihovi otroci rojstni dan, da bi zanje poslali 
kako malenkost. Večina naših otrok rojstnih listov nima, zato na tem mestu prosiva vse 
botre, da pošljejo manjše darilce za svoje varovance ob koncu leta, torej za božič oz. 
novo leto. Nekaj predlogov (čeprav seveda odločitev prepuščava vam): lasne sponke, 
punčke oz. avtomobilčke (oz. ostale igrače), majčke (oz. ostala oblačila), barvice, 
voščenke (oz. ostale šolske potrebščine). Prosiva vas, da ne pošiljate zlatega oz. 
srebrnega nakita (možne so kraje, starši nakit lahko prodajo). Sladkarij ni treba pošiljati, 
saj bova za to poskrbela midva. Darilcu lahko priložite še kratko pisemce (risbico, 
voščilnico) in fotografijo. Čeprav so darila namenjena za božič oz. novo leto, jih lahko 
seveda pošljete kadar koli do konca leta (zavedava se namreč, da so božični nakupi ob 
koncu leta lahko zelo stresni). Še naš naslov:  
 
Anup in Mojca Gayen 
c/o Bhaskar Naskar 
Saheb Para (opp. of State Bank of India) 
Sonarpur 
Kolkata – 150 
West Bengal, India 
 
Če kdo izmed botrov ne želi oz. ne more poslati darila, naj nam to prosim sporoči, tako 
da lahko za darilo poskrbimo mi.  
 
b) Iščemo sponzorja za dečka Biplopa. Biplop 
obiskuje šesti razred angleške osnovne sole. 
Njegova družina se je znašla v veliki socialni 



stiski, oče je pokojni, mama opravlja priložnostna dela, doma sta še Biplova sestra in stari 
oče. Živijo v vasi Piali, blizu naše šole, zato so se po pomoč obrnili na nas. Biplop je zelo 
bister in ambiciozen mlad fant. Njegova angleščina je zelo dobra. Zanima ga medicina, 
rad pa se uči tudi igranja na violino. Apelirava na vse tiste, ki še niste botri, pa bi radi 
sponzorirali Biplovo šolanje. Letni stroški za šolnino in prevoz do šole znašajo 300 
evrov.  
 
 
c) Nekateri izmed vas ste videli na prestavitvah v 
Sloveniji nase darilne vrečke. Vrečke izdelujejo ženske 

iz vasi Piali pod 
Anupovim mentorstvom. 
Tudi sam papir, ki ga 
sicer kupimo, je izdelan 
ročno. Če si kdo želi, da 
bi vrečke kupil, nam naj 
to sporoči. Nekaj 
primerkov vidite na fotografijah.  
 

 
 
 
5. ZAKLJUČEK 
 
Predvsem sva vas želela spomniti na to, da naša šola stoji, da živi in se razvija ter da 
skrbimo za vaše varovance. Naslednje poročilo lahko pričakujete v decembru, sprotne 
novičke pa lahko spremljate na spletni strani na strani “novice”. Jana ima kar nekaj 
kakovostnega slikovnega materiala, najti moramo še nekoga, ki ga bo dodal na spletno 
stran. Če se to ne bo zgodilo, bom prosila Jano, Tadejo in Nino, naj vam selekcijo 
fotografij pošljejo po e-pošti.  
 
Naj se na koncu zahvaliva tudi vsem tistim, ki ste svoj denar namenili razvoju šole. Takih 
vas je bila le peščica, zato vašo pomoč se toliko bolj ceniva! 
 
Upam, da sva v tem poročilu vsaj delno odgovorila na vaša vprašanja. Seveda bova 
vesela vaših povratnih informacij. 
 
Želiva Vam vse lepo in Vas lepo pozdravljava, 
 
Anup in Mojca Gayen iz še vedno monsunske Indije 


