I SLBV:s regi

Lyckad resa till Kandy för
flickorna på Gunasekara
Gunasekaras resa till Randenigala, Maiyangana och Dabane
Resan fick en tråkig upptakt då Sandamalis mamma blev sjuk och hon skulle var tvungen att stanna
hemma. Hon sa då till de andra att åka ändå då allt var planerat, men de ville inte åka utan henne.
Resan blev då uppskjuten till oktober istället för september som först var planerat.
Lita på varandra
Det blev en underbar resa, en resa som var annorlunda. De bodde på ett center där man bland annat lär
sig att lita på varandra. Alla fick en underbar resa
En kvalificerad lärare genomförde programmet som bestod av att bygga deras ledarskapsförmåga,
självförtroende, lagarbete och laganda. Allt gjordes på ett roligt sätt så att alla barnen även de minsta
barnen på 5 år kunde delta.
Bergsbestigning
I en del av programmet skulle man klättra upp på ett berg. Barnen delades in i tre grupper och alla i
gruppen bands fast i varandra med hjälp av ett rep. Det var ett äldre barn framför varje yngre barn och
på så vis besteg man berget som var mer likt ett djungelstråk än en bergsbestigning då inget riktigt
fotfäste fanns. På så sätt kunde det äldre barnet hjälpa det yngre barnet bakom.
Vandringen blev en succé och även Sandamali, Hetti och ”Matrons”(Husmor) klättrade upp så att de
kunde vara med barnen. Ingen ramlade ner som tur var, även fast en del av de vuxna halkade några
gånger! Men det var även för dem en underbar upplevelse. På toppen var det en spektakulär utsikt över
Randenigala vattenreservoar och dammen, än längre bort låg Rantabbe reservoar. Omringade av berg
var dammarna en vacker syn.
Nya vänner
I Kandy anslöt 19 barn från ett annat barnhem. Alla tyckte det var en höjdpunkt att få träffa andra barn
och utbyta upplevelser och även få nya vänner. De hade olika tävlingar o lekar som ett led i att lära
känna varandra. Det var helt enkelt en underbar upplevelse.
Sista dagen åkte barnen tillbaka genom Maiyangana, en berömd plats som Buddha en gång besökte.
Man tror att en av hans tänder ligger inbäddad i templet.
Då det var poya dag (fullmåne och många var lediga från sina arbeten) var det mycket folk i Templet.
Men det var en stor upplevelse för många av flickorna eftersom det för många av dem var deras första
besök i templet i Kandy.
Att få bada i det fria
Ett par av höjdpunkterna var de två gånger som barnen fick bada. Första platsen var på väg upp, då de
stannade för att äta lunch och det fanns en vacker flod i närheten. Efter att ledarna fastställt att det var
säkert att bada fick barnen hoppa i för ett snabbdopp.
Lyckan var fullständig när det i närheten av där flickorna bodde fanns en flod, där de alla kunde ta sig
ett dopp. Även Sandamali vågade sig i. Alla barnen hade en underbar tid tillsammans.

