Od besed k (prostovoljnim) dejanjem
V zadnjem času sem po televiziji gledala nekaj zanimivih dokumentarcev, ki so mi dali
misliti. Eden je opisoval razmere v porodnišnici v Monrovii, glavnem mestu Liberije.
Angležinja po imenu Suzanne, po poklicu babica, se je odločila kot prostovoljka preživeti
mesec dni v tej prestolnici, da bi pomagala osebju edine brezplačne porodnišnice. V eni od
sob je opazila nov, še ne priključen inkubator, ki ga nihče ni znal uporabljati. Vključila ga je
in drugim babicam razložila, kako naprava deluje. In že so lahko vanj položili prvega
nedonošenčka! Suzanne pa med svojim obiskom ni spoznala le porodnišničnega vsakdana,
temveč tudi življenje v Liberiji nasploh.
Druga oddaja, ki se mi je vtisnila globoko v spomin, je pripovedovala o življenju preprostih
prebivalcev Manile na Filipinih. Videli smo zgodbo voznika avtobusa, neizmerno marljivega
in vestnega možaka srednjih let, ki zelo težko preživlja svojo sedemčlansko družino. Zaradi
brezposelnosti svojega sina in njegove žene voznik namreč skrbi še za sinovo družino. Čeprav
Rogelio, tako je možakarju ime, gara od zore do mraka, in to sedem dni na teden, ne zmore
niti kupiti zdravil za svojo bolno ženo niti plačati šolnine za svoje vnuke.
Zgodbe, ki jih vidimo po televiziji, pa so še manj kot kaplja v morje pomoči potrebnih po
vsem svetu. Če imaš odprte oči, lahko pomanjkanje, socialno izključenost in potrebo po
pomoči opaziš na vsakem koraku, tudi pred domačim pragom. Morda tvoja starejša soseda
potrebuje koga, ki bi ji pomagal prinesti stvari iz trgovine. Morda v tvojem mestu iščejo
prostovoljce za pomoč pri organizaciji gledališkega festivala. Morda priseljeni Mongolec
potrebuje pomoč pri učenju slovenščine ali zavetišče za živali išče prostovoljne sprehajalce
psov.
Priložnosti za tiste, ki želijo pomagati, je na pretek. Če želiš biti prostovoljec v kaki tuji
državi, pobrskaj po spletu in našel boš informacije o prostovoljnem delu kjer koli po svetu.
Še v razmislek: novega mobilnega telefona bi se gotovo razveselil. Zabava s prijatelji v klubu
te bo razvedrila. Nove hlače po zadnji modi ti bodo všeč. Ampak kaj je vse to v primerjavi z
zadovoljstvom, ki bi ga imel, če bi mongolskega priseljenca naučil slovenščine ali liberijske
babice naučil uporabljati inkubator? Premisli in se odloči. Jaz sem se že. Za začetek bom
romsko deklico naučila uporabljati internet.

