MUNDUAK GUZTIONTZAT BEHARKO LUKE - PRENTSAURREKOA

Egun on, buenos días, lacho dives, sawabona …

Agian, hasieran bertan, ekibokatu ginen nahiz eta Euskal Herrian aniztasuna betidanik existitu
den oso gutxi landu da eta are gutxiago bisibilizatzen zen. Oso itxusia ikusita baizegoen.
Desberdina putzu sakon eta ilun bat zen eta guk, denok, ur gazi bat atera genuen handik nekez.
Ur handitan denok gara berdinak, ez gara hangoak edo hemengoak. Pausoka pausoka bagoaz
aurrera eta denon artean ikustea lortu dugu eragozpena izan dena, desberdina izatea, gaur
egungo balore garrantzitsua dela konturatu gara.
Volando voy, volando vengo… y por el camino yo me entretengo. Me entretengo a conocer, a
disfrutar del paisaje, del tiempo, del cielo, del campo, de los ríos, de la naturaleza, de la gente,
de lo que me enseñan las personas, sobre todo de las personas que con sus vidas nos aportan
y enriquecen las nuestras.
Guztiak gara euskaldun, guztiak anaiak gara, nahiz eta ezberdinak izan bat bera dugu bizitza,
eta eskerrak desberdinak garen, berdinak izango bagina, mundua aspergarria izango litzateke.
Denok izan gaitezke Marimo, Nogaye, Uxue, Israel, Tío Manuel, Olaia… eta nahiz eta
gaixotasun arraroak izan, edo beste herrialdekoa izan, ijitoak izan , minbizia izan, adimenurritasuna edota babesgabeko haurra izan; ez gaude bakarrik, lagunak ditugu bidea egiteko.
Gure elkarteok beti daude laguntzen, baina askoz gehiago laguntzen digute besteok, beraien
musika, beraien jatekoak, beraien herrialdeak ezagutzeko aukera baitugu. Izan ere, abentura
ederra da gure lana eta misioa.
Bakoitzak gure erritmora eta modura. Batzuoi besteei baino gehiago kostatzen zaigu gauza
batzuk ikastea. Baina saiatuz saiatu egingo dugu, eta batez ere, beti pozik eta ondo pasatzen.
Ez nekeak, ez da bide txarrak, gora gora neska mutilak. Gu, nahiz eta ezberdinak izan,
euskalherrikoak gara, eta horrek batzen gaitu. Horregatik diogu, egin barre gaixotasunari,
pasatu zure denbora behar duenarekin, poza partekatu zailtasunak bizi dituzten familiekin, eta
batez ere egin irri, amaieran hegoak ebaki ez nizkiolako txoriari, hegoak ezin izango
dizkigutelako kendu.
ASPANOVAS Bizkaia, Euskal Herriko Sindrome Down Federazioa, Gizakien Lurra, Gure Señeak
eta Kale Dor Kayiko elkarteon partez eskerrik asko BBK-ri proiektu hau bultzatzeagatik eta
eskerrik beroenak Bizipozari, Irrien Lagunak Klubari, Katxiporretari, eta Pirritx, Porrotx eta
Marimototsi, gure elkarteen errealitatea zabaltzeagatik, gure proposamenak aurrera
eramaten saiatzeagatik eta, batez ere, beti irribarre handi batekin egoteagatik MUNDUAK
GUZTIONTZAT BEHARKO LUKE ETA!

Maite zaituztegu, os camelamos!
Osasuna eta askatasuna
Sastipen thaj mestipen

