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{jcomments on}Gal pamenate, kaip prieš metus daugybė mezgančių moterų (o gal ir vyrų)
vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje mezgė kepures Goro provincijos Afganistane vaikams.
Šiemet artėjant žiemai mūsų kariai vėl veš dovanas, o kad dovanų maišas būtų pilnesnis, tam
reikia ir kiekvieno iš mūsų pagalbos.

VšĮ „Savanorių centras“ kartu su misijai Afganistane besirengiančia Lietuvos vadovaujamos
Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės dvyliktąja Lietuvos karių pamaina (PAG-12) nuo
birželio 1 d. iki spalio 1 d. skelbia labdaros akciją „Geros širdys – šiltos kojos“, kviesdama
numegzti ir padovanoti Goro provincijos vaikams šiltų kojinių. Kojines į Afganistano Goro
provinciją nugabens lapkritį į misiją išvykstantys PAG-12 kariai.

Goras – viena iš 34 Afganistano provincijų. Įsikūręs centrinės Afganistano dalies
Šiaurės-Vakaruose. Provincijos sostinė – Čagčaranas.

Goras – skurdžiausia ir labiausiai atsilikusi šalies provincija, nuvarginta ne tik ilgamečių karų ir
stichinių nelaimių, bet ir vis dar nesibaigiančių ginkluotų konfliktų tarp vietinių genčių.

Labiausiai pažeidžiama ir neapsaugota visuomenės grupė Afganistane – moterys ir vaikai. Prieš
metus „Savanorių centro“ atstovai, dalindami vaikams žieminius batus, pastebėjo, kad vaikai
batus aunasi ant basų kojų. Todėl buvo nuspręsta organizuoti kojinių atsargą, o dvyliktosios
pamainos kariai įsipareigojo jas nugabenti ir išdalinti vaikams.

Žiemos (lapkričio–kovo mėnesiais) Afganistane itin atšiaurios ir sniegingos. Iš misijų Gore grįžę
Lietuvos kariai pasakojo, jog dėl skurdo dažna šeima neišgali pasirūpinti šiltais drabužiais ir
vaikų apavu. Vaikai, kuriems buvo amputuotos nušalusios galūnės, šiandien Afganistane
neskaičiuojami. Šalyje jaučiama milžiniška humanitarinės ir socialinės pagalbos stoka.

• 77% namų ūkių neturi švaraus vandens.

• 73% mirčių atvejų – vaikai iki 5 metų.
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• 36% gyventojų raštingi (vyrų – 51%, moterų – 21%).

• 79% mergaičių nelanko mokyklos.

• 90% gyventojų neturi elektros.

• 41% žmonių sugaišta visą dieną, kad pasiektų maisto pardavimo vietą.

Prie šios akcijos esame kviečiami prisijungti kiekvienas iš mūsų. Jūsų numegztų kojinių labai
lauksime parduotuvėje „Mezgimo zona“ iki rugsėjo 28 dienos. Vėliau visos surinktos kojinės
(tikimės, kad jų bus daug, juk vaikiškas kojines numegzti ilgai neužtrunka, be to, galima
sunaudoti nuo kitų darbų likusius galus) bus perduotos šios akcijos organizatoriams.

Be to, prie šios kilnios akcijos prisideda ir leidykla "Svajonių knyga", dovanodama net 20
knygų
pirmosioms mezgėjoms, atnešusioms kojines į "Mezgimo zoną". Didelis ačiū!

„Savanorių centro“ projektų vadovė Jurgita Margau, paklausta, ką reikėtų žinoti, mezgant
kojines, suteikė šiek tiek kultūrinės informacijos (už ką jau labai dėkojame): patartina vengti
raudonos spalvos, valstybių simbolių (Lietuvos trispalvės ir pan.). Tinka įvairūs geometriniai,
augaliniai ornamentai. Tačiau patartina vengti piešinių su gyvūnais, nes ne visi jie yra
mėgstami, pavyzdžiui šunys yra ne tik nemėgstami, bet ir būtų suprasti kaip nepagarba žmogui.
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Jau turime ir pirmą kregždę - Jurgitos Žilinskaitės megztas kojinytes. Ten, kur vargas, skurdas ir
nepritekliai, ji siunčia prabangiausias kojines-meno kūrinius iš Noro Kureyon sock yarn. Juk
grožis taip pat šildo, tiesa?
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