
 

Spoštovani ravnatelji/ravnateljice, učitelji/učiteljice, učenci/učenke 
 
Piali Ashar Alo je šola, ki sva jo z možem ustanovila v mesecu februarju 2008 v 
vasi Piali blizu mesta Kolkate v Zahodni Bengaliji v državi Indija. Ime “Ashar Alo” 
v bengalščini pomeni “luč upanja”, saj možnost izobrazbe prinaša upanje tako nam 
kot seveda otrokom. Šola je namenjena tistim otrokom, ki prihajajo iz revnih, 
nepopolnih družin in jih starši zaradi takšnih ali drugačnih razlogov niso vpisali v 
državno šolo. Deklice in dečki, ki ne hodijo v šolo, tako gospodinjijo doma, skrbijo 
za mlajše bratce in sestrice, opravljajo priložnostna dela ali pa se preprosto potikajo 
naokoli ter beračijo. 
 
Trenutno imava pod svojim okriljem 40 otrok, ki so razdeljeni v tri skupine glede na 
svoje sposobnosti oz. glede na njihovo predznanje. Ko otroci zjutraj pridejo v šolo, 
imajo zbor, potem pozajtrkujejo, nakar se začnejo učne ure pod vodstvom dveh 
učiteljic. Otroci se učijo bengalščine in angleščine, matematiko, naravo in družbo, 
moralne vrednote, seveda pa je tudi dovolj časa, namenjenega za likovno 
ustvarjanje ter šport, radi tudi zapojejo in zaplešejo. Ob enih imajo vsi otroci kosilo, 
ki pomeni tudi zaključek šolskega dneva za mlajše otroke, starejši pa imajo še eno 
do dve uri pouka. Enkrat na mesec nas obišče zdravnik in izvede splošni pregled 
vseh otrok. Poskrbimo tudi za to, da so otroci umiti in njihove uniforme čiste, zato 
vsi dobijo svojo higiensko torbico z milom, šamponom za lase in zobno pasto.  
 
Šolske prostore imava v najemu. Rada bi sprejela več otrok, saj so potrebe zelo 
velike. Nekateri otroci nimajo nikogar, ki bi zanje skrbel, zato bi bilo potrebno, da 
je v šoli tudi prostor za bivanje. Rada bi kupila šivalne stroje, da bi se učenci lahko 
naučili šivanja. Vendar pa imava trenutno veliko prostorsko stisko, zato je nujno, da 
se šola razširi, zbirava torej sredstva za nakup zemljišča in izgradnjo lastne šole.  
 
Že kot mlada najstnica sem imela željo pomagati ljudem v tretjem svetu. Na svojih 
potovanjih po Afriki in Indiji sem videla ogromno trpljenja, ki me je pretreslo do 
dna srca. Prav zato se res trudim, da naredim tisto, kar je v mojih močeh, da 
pomagam tistim, ki so v življenju manj blagoslovljeni kot jaz sama. Vendar sama z 
možem storiva lahko le malo, potrebujeva Vas. Potrebujeva vaše srce, vašo voljo, 
vaš čas, vaše trdo delo, da zberete za nas čim več starega papirja. Še vedno se 
spominjam, kako sem sama skupaj s prijatelji zbirala star papir na naši vaški 
osnovni šoli. Za seboj smo vlekli težko leseno “cizo” s sosednje kmetije. Verjetno 
bi nabrali še več papirja, če bi vedeli, da s tem pomagamo otrokom, svojim 
vrstnikom, ki so kot mi željni znanja, igre in brezskrbnega otroštva.  
 
Šola Piali Ashar Alo je sad dolgoletnih sanj in trdega dela. Seme smo zasejali in je 
tudi že vzklilo, pomagajte nam, da zraste v prelepo cvetlico. Ne pozabite, da ti 
otroci brez nas in naše pomoči nimajo nikakršnih možnosti, da se otresejo revščine, 
v kateri so se rodili.  
 
Žal mi je, ker sem predaleč, da bi Vam lahko stisnila roko v zahvalo, ker ste se nam 
odločili pomagati. 
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