Copiii şi-au sărbătorit mamele de Ziua InternaŃională a Femeii
Echipa de comunicare World Vision România

Mamele din mediul rural au fost sărbătorite de copii cu ocazia Zilei InternaŃionale a Femeii.Chiar dacă
toate femeile sunt sarbatorite in 8 martie, mamele şi bunicile se afla in prim-plan.
Spre entuziasmul copiilor şi bucuria mamelor prezente,
duminica, 7 martie, au fost organizate numeroase activităŃi şi
serbări dedicate mamelor.
“A fost într-adevăr o surpriză pentru mine să îmi văd copilul
interpretându-şi rolul aşa de frumos, astăzi. Din păcate, de
multe ori luăm de bun ceea ce fac copiii noştri la şcoală şi felul
cum şcoala îi schimbă. Nici nu am ştiut că ei fac astfel de
lucruri minunate şi că am un copil atât de talentat”, spune
Elena, o mămică de 42 de ani, dintr-un sat din judeŃul Iaşi.
Peste 4.700 de copii din judeŃul Dolj au primit materialele necesare pentru a confecŃiona cadouri şi
felicitări pentru mamele lor. 50 de grădiniŃe şi 48 de şcoli primare şi generale din judetul Dolj au fost
susŃinute de World Vision in organizarea de programe artistice, unde copiii au cântat şi au recitat poezii
dedicate mamelor lor.
“Mama mea nu este acasă; ea lucrează in Spania aşa că nu o să pot să-i ofer această felicitare la timp,
dar o să o păstrez până când se întoarce, chiar dacă asta înseamnă mult timp de acum înainte. Am
scris : ‘Mămico, tu eşti ingerul meu, trimis de Dumnezeu! Te iubesc foarte mult şi ştiu că şi dacă suntem
despărŃiŃi, inimile noastre sunt împreună! ‘, a spus Vitu, un copil de 12 ani, dintr-un sat doljean.
Serbările, organizate de asociaŃiile comunitare nou înfiinŃate, în colaborare cu World Vision si autoritaŃi
locale, au avut un ton mai serios. Cadrele didactice, copiii şi mamele lor au discutat despre rolul femeii în
familie şi în comunitate, despre implicarea lor in viaŃa socială a satului, despre educaŃie. ViolenŃa în
familie şi contributia bărbaŃilor la creşterea copiilor au fost, de asemenea, puncte importante în discuŃie.
“Din păcate, felul în care sunt privite femeile de la Ńară nu s-a schimbat aşa de mult. Femeia este de
obicei ‘sclava’ familiei – este cea care face cam toată treaba: ea are grijă de copii, ea face curăŃenie, ea
găteşte şi apoi tot ea îşi face timp să hrănească şi animalele şi să aibă grijă de grădina de zarzavaturi.
Avem nevoie să schimbăm această perspectivă cât mai repede”, a spus Mihaela Ciobanu, asistent social
în comuna Vladeni, judeŃul Iaşi.
În parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului, Biroul World Vision din ConstanŃa le-a surprins plăcut pe
proaspetele mămici internate la maternitatea Spitalului JudeŃean, oferindu-le jucării şi ariticole
vestimentare, atât pentru ele cât şi pentru bebeluşi. Alte 300 de mame din mediul rural, din judeŃul
ConstanŃa, au primit felicitări şi daruri, in timp ce şi-au admirat copiii jucând in piese de teatru, cântând şi
prestând pe scenă, numere de dans modern şi balet.

