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Ut av fattigdommen
Lotus barnesenter i Mongolia
ble startet i 1993 av Didi
Kalika. Nå har barnehjemmet
90 barn og prosjektet driver i
tillegg barnehage, skole, kafé
og gjestehus. Les mer om
prosjektet her: lotuschild.org
Fest på Lotus Barnesenter
Behov for assistanse
Baan Unrak eller House of Joy er et utviklingsprosjekt i
Sangkhlaburi, Thailand. Det største prosjektet er
barnehjemmet som gir et kjærlig hjem, mat, medisinsk
hjelp og utdanning til over 130 barn. Baan Unrak ligger på
et vakkert stykke land på drøyt seks dekar, med utsikt
over byen på den ene siden og over en innsjø på den
andre. Ett av målene for prosjektet er å kunne dyrke alt
som trengs av frukt og grønnsaker.
Som frivillig er det mulig å hjelpe med barneomsorg og
rådgivning, undervise yoga eller engelsk, leksehjelp og
mange andre ting. Du kan også gi teknisk assistanse
hjemmefra: medisinsk og psykologisk assistanse, produkt
design etc. Nettside: baanunrak.org.
Juksing i klatrekonkurranse?
Billigere enn Fretex?
Kvinnesamvirker på Baan Unrak
selger varer fra nettbutikk. Der
finner du blandt annet et stort
utvalg vakre sommerklær til lave
priser: etsy.com/shop/BaanUnrak

Hjelpearbeid på Filippinene. Av Devananda, David Tollisen (historien er fra en flom i
september 2011, ikke krisen i januar som AMURT Norge sente penger til).
I september 2011 var der en stor flom
her i Mindano ikke langt fra Davao city
hvor jeg bor. Over 20 000 mennesker
mistet hjemmene sine. Opprensningen
fra myndighetene var å gi hver hustand
bekjedne 70 kroner. Slik er det vanligvis
for fattige her på filippinene, hvor
forskjellene mellom rik og fattig er like
enorm som de fleste land her på denne
siden av jorda.
De aller fattigste fikk denne gangen
heller liten hjelp av Røde Kors, da de
ofte ligger vanskelig tilgjengelig til. Det
ble helst til at Røde Kors (som var
foruten AMURT den eneste
organisasjonen vi så denne gangen) kun ga sin hjelp til de ofrene som bor langs
hovedveien. Derfor brukte vi i AMURT ganske lang tid til å transportere midlene fra
bilen til de avsidesligende husene. Vi måtte gå og bære mat og klær i dyp gjørme en
time. Jeg tror bare de som gjør service med et åndelig intensjon vil bruke så lang tid til
dette når man kan finne mange andre lidende hus som er mye enklere å nå. Men
hvem som er de fattigste og hvem som er hardest rammet må selvsagt være
avgjørende for vår distribusjon.
Det var blissfult å gå der i gjørma, som er den mest takknemelige oppgaven man kan
ha. Hver gang jeg er med på noe slikt å kommer jeg i en åndelig stemning og
meditasjonen blir alltid god, for vi vet at Baba blir glad.
Da vi kom fram og sto og delte ut maten vår kom jeg i snakk med en ung dame som
nettopp hadde kommet hjem fra Emiratene hvor hun hadde jobbet i 3 år. I løpet av
disse årene hadde hun spart opp penger som hun nå hadde brukt til å kjøpe
forskjellige ting til sin fattige familie. Hun hadde blandt annet kjøpt tv, vaskemaskin,
tepper, klær og mye mer. Men nå var alt forsvunnet i flommen som hadde tatt hele
huset. Det meste av hva hun hadde kjøpt var ikke engang pakket opp. Hun var
forholdsvis rolig da hun pratet til meg. Men da hun så at jeg fikk tårer i øyekroken så
kom det et par tårer på hennes kinn også. Men så plutselig så fikk vi hver vår stabel av
plastikkrus fra Dada som vi delte ut til alle barna som ventet på “binignit”. Det er en
slags søtris med kokosnotmelk, koke-banananer, søtpoteter og annet som vi hadde
laget.
Ideer og kommentarer til nyhetsbrevet: Bergenyoga@yahoo.no

