…chceš prožít jejich příběh?
příběh
Tak si pro to pojď…
Umíte arabsky? Já tedy ne, a Bellal taky ne. Ale
možná ví, že jeho jméno znamená "osvěžující". Žije
s maminkou a dvěma sestrami ve slumu Čalantika.
I když je mu teprve sedm let, pomáhá rodině tím, že
každý večer jde se svým nejlepším kamarádem
Arifem na místní trh a vybírá jídlo z odhozených
odpadků.
Nikdo z Bellalovy rodiny do školy nechodil a nechodí. V Bangladéši je pro vstup do první třídy nutné
absolvovat rok přípravy, která je ale placená a jeho
rodina by ji neměla z čeho zaplatit. Díky českým
dárcům se ale Bellal může připravovat v centru
Čalantika zdarma. Po přijetí do první třídy sem bude
chodit dál, protože bude potřebovat pomocí
s výukou ze státní školy. Naučil se zde take dodržovat
základní hygienické návyky a učí je i svou rodinu.
Bellal se chce stát doktorem a pomoci tak nejen své
rodině, ale i dalším lidem, kteří potřebují “osvěžit”.
A to je přesně to, o co Centrum Čalantika usiluje
- dát dětem možnost, jak ovlivnit svou budoucnost.
Podporou projektu Čalantika budujete most mezi
snem a realitou nejen v životě Bellala, ale dalších
osmdesáti dětí a jejich rodičů.
Zapojte se finančním darem na www.calantika.cz.
Stanete se tak nenahraditelnou součástí dlouhodobé změny k lepšímu v životě dětí a jejich rodin
v chudinských čtvrtích Bangladéše.
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…chceš prožít jejich příběh?
příběh
Tak si pro to pojď…
Bonna přišla do Dháky z jihu Bangladéše. Její
dětství je na hony vzdálené dětství, jaké prožije většina dětí u nás. V Čalantice se na ní ale po strastiplném
dětství nakonec usmálo štěstí - dostala možnost
chodit do vzdělávacího centra, které spolu s místními
provozuje organizace ADRA ČR. Kromě vzdělání má
zde Bonna zajištěné výživné jídlo a lékařskou péči.
Chodí sem velmi ráda, jejím snem je stát se jednoho dne učitelkou, jako její vzor – učitelka Doris
z centra ADRA. Ve škole se naučila už mnoha věcem
a všechny je pak uplatňuje i doma. Poslouchá ostatní,
učí se, sní o budoucnosti. Jhuni věří, že Bonna bude
v docházce do školy pokračovat a že ji v budoucnu
čeká lehčí život, než má ona sama.
A to je přesně to, o co Centrum Čalantika usiluje
- dát dětem možnost, jak ovlivnit svou budoucnost.
Podporou projektu Čalantika budujete most mezi
snem a realitou nejen v životě Bellala, ale dalších
osmdesáti dětí a jejich rodičů.
Zapojte se finančním darem na www.calantika.cz.
Stanete se tak nenahraditelnou součástí dlouhodobé
změny k lepšímu v životě dětí a jejich rodin
v chudinských čtvrtích Bangladéše.
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…chceš prožít jejich příběh?
příběh
Tak si pro to pojď…
Heleně je 27 let, je maminkou dvou dětí, dcery
Jannatul a syna Akaše. V centru Čalantika se naučila
číst, psát, počítat a vyšívat. V rámci předškolní přípravy sem dochází i Jannatul.
Do bangladéšského hlavního města Dháky přišla
z jihu země ve čtrnácti letech s vidinou lepšího života.
Práci sehnala v textilní továrně, kde se také seznámila
se svým budoucím manželem. Později Helena ale od
manžela kvůli jeho agresivitě odešla a zůstala se
dvěma dětmi sama. Začala pracovat jako pomocnice
v domácnosti, což se nedalo s péčí o malé děti skloubit.
Protože v Čalantice absolvovala kurz vyšívání,
mohla si dovolit zaměstnání opustit a začít si přivydělávat prací z domu – vyšíváním zdobí tradiční
bangladéšský ženský oděv sárí.
A to je přesně to, o co Centrum Čalantika usiluje
v- dát lidem ve slumu možnost, jak ovlivnit svou
budoucnost. Podporou projektu Čalantika budujete
most mezi snem a realitou nejen v životě Bellala, ale
dalších osmdesáti dětí a jejich rodičů.
Zapojte se finančním darem na www.calantika.cz.
Stanete se tak nenahraditelnou součástí dlouhodobé
změny k lepšímu v životě dětí a jejich rodin
v chudinských čtvrtích Bangladéše.
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