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ULMA Fundazioa
Atal honetan, zure Fundazioak –ULMA osatzen dugun pertsonekin
batera– egiten duen jardueraren berri emango dizugu, izan ere,
horixe da gizartea eredu humanizatuago eta sostengarriago batera
eramateko hartua dugun konpromisoa bideratzeko daukagun modua.

Haur tailerrak ekainean
Bigarren urtea da jarraian, ULMAk bertako
langileen seme-alabentzako haur tailerrak
antolatzen dituela.
Ekainaren 12tik 30era, ULMA Taldeko
gimnasioan, arratsaldeko 14:00etatik
18:00etara –gurasoen lan ordutegiarekin
bat etortzeko– eta 4 urtetik 10 urtera
bitarteko haurrentzat.
Iazko arrakastaren ostean, 70 haurretik
gorako talde batek parte hartu du aurten
tailerretan. 6 monitoreren laguntzarekin,
haurrak gustura asko ibili dira egunotan
eskulanak eta esperimentuak egiten,
jolasten eta inguratzen gaituen natura
zaintzeak daukan garrantziaz jabetzen.
Jarduera honen bitartez, ULMA Fundazioak
aita-ama langileentzat oso inportantea
den gai batean lagundu nahi izan du,
alegia, lan bizitza eta familia bateragarri
egiteko ahaleginean. Kontuan harturik egun
hauetan arratsaldez ez dagoela eskolarik,
saiatu gara gurasoek izaten duten arazo
horretan laguntzen eta soluzioak ematen,
nahiz eta egun gutxi batzuk bakarrik izan.
Edizio honetan, begiraleetako batzuk
ULMAko langileen seme-alabak izan dira.

76 haurrek

parte hartu dute tailerren edizio
honetan. Iaz baino
gehiago.
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Monitore horiek guztiak haur hezkuntzan
prestatuta daude, eta aldez aurretik izan
ziren hautatuak laguntzaile gisa lan egiteko.
Hala, tailerrak martxan egon diren hiru
asteetan beren ezagutzak praktikan jartzeko
aukera izan dute.
“Familiarentzako jaiak” amaiera bikaina
eman zion egitasmo polit honi. Bertan
egon ziren bai tailerretan ibilitakoak bai
urrunetik parte hartu zuten ULMAko beste
neska-mutiko batzuk; baita begiraleak eta
familiartekoak ere.
Jaialdi honetan “txikiak” izan dira benetako
protagonistak;
beren
familiartekoei
tailerretan egindako lanak erakutsi dizkiete
eta haurrok “beren saltsan” ikusi ahal
izan ditugu argazki eta bideoen bitartez.
Gainera, diplomak banatzeko ekitaldi
luze bat egon zen, non parte hartzaile
guztiak saritu baitzituzten eta eskuturreko
solidarioak oparitu baitzizkieten. Eskuturrak
Afrikable GKEko emakume talde batek egin
zituen, Kenian. Oparitxo horrekin ULMA
Fundazioak bere aletxoa jarri du aipatutako
GKEari laguntzeko.

Sukaldeko tresnen
bilketa solidarioa
uztailaren 21era arte
Oraindik garaiz zabiltza, uztailaren 21era arte sukaldeko tresnak ekar ditzakezu Hondurasera
bidaltzeko.
Lapikoak, burruntzaliak, zartaginak eta
kozinatzeko denetariko ontziak jaso nahi
ditugu; baita platerak, edalontziak, kikarak,
mahai tresnak eta era guztietako sukalde
tresnak ere, berriak nahiz erabiliak.
Begiratu ondo sukaldean, denok dauzkagu
eta, armairuaren barrenean, horrelako
gauzak, erabili ez eta ekartzeko moduan
daudenak. Seguru egon beste batzuek
halakoen premia handiagoa izango dutela
guk baino.
Horrez gain, anima zaitez eta kontatu zertan
den egitasmo hau familiari, lagunei, elkarteko
sukaldean elkartzen direnei... Seguru egon
horiek ere izango dutela zer ekarri. Objektu
hauskorrak badira ere, ez arduratu, gauza

guztiak ezin hobeto enbalatuta iritsiko diraeta helmugara.
Kanpaina honetan jasotako material guztia
ACOES Honduras GKEaren laguntzaz bidaliko
dugu Tegucigalpa kanpoaldean dagoen
Monterrey aldeko etxe behartsuenetara.
Urteak dira ULMA Fundazioak ACOES
Hondurasekin lankidetzan diharduela.
Hondurasko inguru hartan badira familiak
txaboletan bizi direnak eta denetarik behar
dutenak.
Zure ekarpen solidarioa egin nahi izanez
gero, jakizu kooperatibetan jarri ditugun
bilketa kaxak datorren uztailaren 21era arte
egongo direla bertan.
Ordezkaritzetatik ere, uztaila bukatu aurretik

Honako hauek
beharlapikoak
dira
burruntzaliak,
zartaginak, platerak,
mahai tresnak, etab.
jasotzen duzuen guztia helarazi diezagukezue.
Edukiontzia irailaren lehenengo astean
abiatuko da Honduraserantz.
Zalantzaren bat baldin badaukazu,
ULMA Fundazioarekin harremanetan jar
zaitezke, ulmafundazioa@ulma.com helbide
elektronikora e-mail bat bidalita edo 943 250
300 zenbakira deituta.
Eskerrik asko zure ekarpen eskuzabalagatik!

