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Področje in opis glasila
Glasilo DOM KOT DRUGI DOM je interdisciplinarna
poljudna revija, ki objavlja prispevke s področja življenja in
dela otrok in mladostnikov stanovanjskih skupin,
terapevtske kmetije na Goričkem in enote Slivnica v okviru
Mladinskega doma Maribor.

Pogostost izhajanja

Glavni kontakt
Bojan Macuh
E-pošta: bojan.macuh@guest.arnes.si

Glavni urednik
Bojan Macuh

Glasilo bo izhajalo dvakrat letno.

Politika za prosti dostop

Tadeja Ferk

Glasilo DOM KOT DRUGI DOM omogoča odprt dostop do
svojih vsebin, ki temelji na načelu odprtih inovacij, po
katerem prosto dostopni prispevki javnosti omogočajo
vpogled v življenje in delo v Mladinskem domu Maribor.

Uredniški odbor revije

Navodila za pripravo prispevkov

Odgovorni urednik

Tadeja Ferk
Martina Sotiroska
Bojan Macuh
Milan Došen

Jezikovni pregled
Tadeja Ferk
Bojan Macuh

Oblikovanje glasila in naslovnice
Bojan Macuh

Naslovnica
https://canva.com

V glasilu objavljamo prispevke otrok in mladostnikov.
Napisani so v slovenskem jeziku.
Avtorji prispevkov, risb ali fotografij nam pišite
(bojan.macuh@guest.arnes.si), da vam posredujemo
predlogo z bolj podrobnimi navodili. Prispevek naj obsega
največ eno stran. Slikovno gradivo je zelo dobrodošlo.
Predložene prispevke pregleda in oceni odgovorno
uredništvo, ki si dovoli le-te jezikovno pregledati in jih po
potrebi tudi oblikovno urediti.
Avtorji prispevkov (otroci in mladostniki) bodo podpisani
samo z imeni in inicialko priimka.

Arhiv glasil

Standardna serijska številka: 1/2021
https://www.mladinski-dom-mb.si/
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Ravnateljev nagovor
Pred vami je prva številka glasila Mladinskega doma Maribor in ni zadnja. Prve ne pozabiš, čeprav še nima imena in
karakterja, ima pa tisto, kar ima tudi vsak otrok, ko se rodi in vsak začetnik na novi poti. Ima željo in potrebo postati.
Postati nekaj, kar bo pomenilo, nekaj kar bo živelo. Želja je pustiti pečat in gradivo, ki ga bomo čez leta z veseljem vzeli v
roke in se spominjali preteklih časov. Gradivo, ki bo kot nekakšna časovna kapsula, ki zajema duh časa in je ogledalo našega
dela in ljudi.
Ko sem ob začetku šolskega leta razmišljal o projektu, dejavnosti, ki bi lahko povezovala vse enote Mladinskega doma
Maribor, je bilo glasilo nekako najprivlačnejše in nekaj novega. Tudi organizacijsko je bila ideja izvedljiva. Želel sem dati
prostor ali platformo tistim pisateljem, pesnikom ali umetnikom in vsakomur, ki bi želeli, da se lahko izrazijo tudi na takšen
način.
Ideja je rastla na prostovoljnem delu in rezultat dela je pred vami. Vsi, ki bi radi prispevali k uspehu in delovanju glasila, le
pogumno. Samo z vašimi prispevki bo nastala naslednja številka še boljša.

Pismo urednika
Dobrega pol leta je minilo, odkar smo sprejeli odločitev, da v Mladinskem domu Maribor ponovno zaživi domsko glasilo.
Glede na organizacijsko zahtevno strukturo smo imeli pomisleke, ali je smiselno pristopiti k temu projektu. Zadali smo si
cilj, zato smo se lotili dela. Zahvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k rezultatom našega projekta.
Zahteven čas koronavirusa in veliko težav, s katerimi se srečujemo, nas ni onemogočil pri izvedbi naših načrtov. Pred vami
je prva številka glasila, ki je dobilo začasni, večkrat radi rečemo delovni naslov – Dom kot drugi dom. Še bomo delali na
njem, da bo morda primernejši in bolj izviren. Ta je samo začetek nečesa, kar vsi, otroci in mladostniki, kakor tudi zaposleni
potrebujemo. Skozi pisano besedo, risbo in sliko želimo prikazati, kaj in kako delamo v Mladinskem domu Maribor.
V prvi številki so se opogumili za prispevke in objavo le-teh zgolj otroci in mladostniki iz Enote Slivnice in Terapevtske
kmetije na Goričkem. Prepričani smo, da smo s tem spodbudili tudi ostale, da se nam pridružijo ter skupaj prikažemo,
kako poteka naše delo in življenje v skupnosti.
V tem šolskem letu imamo v Mladinskem domu Maribor prenovljeno tudi spletno stran. Menimo, da si naše glasilo zasluži
svoje mesto tudi tam. S tem bodo imeli tudi vsi ostali, ki hote ali nehote brskajo po naši spletni strani, možnost, da
prelistajo naše e-glasilo.
COVID-19 je trenutno prva skrb nas vseh. Vsi se trudimo po najboljših močeh in zagotovo uspemo. Odgovorno delo in
ravnanje nas vseh bo pripomoglo, da v prihodnosti ponovno zaživimo bolj sproščeno, zdravo in svobodno.
Želimo vam prijetno branje prispevkov, hkrati pa vas vabimo, da se nam pridružite s svojimi prispevki ter prikažete
dejavnosti in uspehe, ki jih je veliko v Mladinskem domu Maribor.

Bojan Macuh
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1 ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA
Novo šolsko leto se je začelo drugače. Vodenje Mladinskega doma Maribor je prevzel novi ravnatelj.
Koronavirus, ki je zaznamoval marec, april in maj je bil še vedno v našem spominu, nismo pa pričakovali, da bo tako
korenito spremenil naš vsakdan. Že pred jesenskimi počitnicami smo morali začeti živeti in delati v spremenjenih
okoliščinah. Kot edini del vzgoje in izobraževanja v Sloveniji smo zavodi za otroke s čustveno vedenjskimi težavami in
motnjami ostali odprti.
To, da smo ostali odprti, je bila dobra novica za naše otroke, ki imajo s tem varno in spodbudno okolje, v katerem lahko
izživijo svoje potenciale. Trajanje epidemije pa je vedno bolj odmikalo končni cilj. Normalnost.
Trudili smo se in se še vedno, da bi epidemijo kar najmanj občutili, a zarezala se je v vse pore življenja, najbolj pa se je
odražala v omejenih izhodih iz skupin in pouku na daljavo.
Kljub vsemu smo opravljali svoje dolžnosti, se rekreirali in ustvarjali. Obiskal nas je tudi Božiček. Preživeli smo počitnice.
Luč na koncu tunela se kaže, čeprav še ne vemo, kako dolgo bo trajalo. S hitrimi testiranji, ki jih izvajamo, bomo premagali
tudi ta virus.
Ob vsem tem dogajanju smo dobili tudi nov krovni zakon, ki določa obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in
vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju. Implementacija le-tega je naša naslednja naloga.
Sprememb je bilo veliko in še jih bo, preden se bo situacija stabilizirala. Verjamem v naše človeške in strokovne
sposobnosti, da bomo zmogli in se prilagodili. S tem bomo izkazali našo voljo do čim bolj normalnega življenja in bomo
istočasno zgled našim otrokom.

Milan Došen, ravnatelj
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2 HALLOWEEN ZABAVA
Kelti so v 6. stoletju pozno jeseni s praznikom samhain obeleževali prehod med toplim in hladnim delom leta. V tem času
je po izročilu meja med svetom živih in mrtvih zabrisana, zaradi česar se lahko duše mrtvih znajdejo v svetu živih. Da bi
pregnali zle duhove, so se maskirali v strašljive pojave. Ker je bila 31. oktobra 2020 ravno polna luna, nismo mogli drugače,
kot da tudi sami okrasimo prostore, napečemo slaščice in se pozabavamo ob predvečeru vseh svetih (All Hallow's Eve).
Slika 1: Noč čarovnic

Zapisala: Lea Z.
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3 JESENSKA DEKORACIJA
Jesenske počitnice smo preživeli tudi ustvarjalno. Iz naravnih materialov, ki smo jih nabrali na sprehodu po bližnjih gozdnih
poteh, smo izdelovali dekoracijo. Sama sem naredila aranžma tudi za matično vzgojiteljico, da ji meglene in sive dni
obarvam s toplimi jesenskimi barvami.
Slika 2: Jesenska dekoracija

Zapisala: Sabina L.
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4 MALE POZORNOSTI ZA VELIKO VESELJE
Starostnikom smo tudi otroci in mladostniki enote Slivnica želeli narisati nasmeh na obraz in prižgati iskrice v očeh.
Priključili smo se projektu Male pozornosti za veliko veselje, kjer so si zadali za cilj zbrati 21 tisoč prazničnih voščil za 21
tisoč starejših, ki bivajo v domovih in centrih za starejše po Sloveniji. Na voščilnice, ki smo jih izdelali sami, smo napisali
lepe želje in pozitivne misli.
Minulo leto je bilo za starostnike še posebej težko, saj so bili deležni izolacije, odtegnitve obiskov, z veliko strahu in stiske
v času epidemije. Sodelovanje v tem projektu je tudi nam prineslo veselje. Ob razvijanju občutka solidarnosti in
kreativnosti smo izkoristili čas tudi za prijetno druženje ob čaju in keksih.
Slika 3: Naš ustvarjanje

Zapisala: Milena Z.
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5 MEDNARODNI DAN PRIJAZNOSTI
No, to je pa nekaj novega, da praznujemo dan prijaznosti. Malo sem pobrskala po spletu in našla podatek, da ga 13.
novembra obeležujemo že od leta 1998. Uradni nosilec pri nas je društvo Humanitarček, ki se je v letu 2020 odločilo za
barvanje kamenčkov s prijaznim sporočilom ali toplo besedo. Akciji smo se pridružili tudi mi in jih razdelili sokrajanom.
Kamenček upanja in pozitivizma je dobil tudi naš bivši vzgojitelj Zlatko. Obiskali smo ga ravno v času, ko je urejal okolico
svoje hiše.
Ne dovolimo, da nam ti čudni časi izbrišejo nasmeh. Letos je Mednarodni dan prijaznost na petek 13 (nekako v stilu tega
leta). Zavedamo se, da tudi majhna dejanja prijaznosti lahko nekomu polepšajo dan.
Slika 4: Bili smo kreativni

Zapisala: Alma K. R.
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6 RECEPT ZA BRIZGANO ČAJNO PECIVO
V prazničnem času imajo keksi nek čaroben okus, zato sem za naš časopis pripravila recept za klasično čajno pecivo, da
bodo prazniki dišeči in slastni.
Sestavine: 300 g margarine, 120 g sladkorja v prahu, 2 beljaka, 380 g moke, vanilin sladkor.
Slika 5: Čajno pecivo
1

Ločimo beljak in rumenjak, saj bomo
potrebovali le beljak.

2

Margarino razrežemo, zmehčamo in stepamo, da se
zapeni. Postopoma dodajamo sladkor, beljake, moko
in nekaj kapljic sveže stisnjene limone.

3

Maso napolnimo v vrečico z narezljano
brizgalko in brizgamo različne oblike na pekač,
obložen s papirjem za peko.

4

Masa ima to prednost, da jo lahko oblikujemo v različne
oblike (zvezdice, školjke, kroge) in ji lahko dodajamo
različne okuse (marmelada, kokosova moka, čokolada).

Pripravila in zapisala: Sabina L.
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7 NAJBOLJŠI MEDENJAKI
Obiskujem prvi letnik Srednje šole za prehrano in živilstvo Maribor, smer slaščičar. Poleg veliko šolskih obveznosti imam
tudi prakso. Trenutno ne moremo peciva peči v šoli ali na praksi, zato ga pečem v domu. Medenjaki, ki sem jih pripravila,
so zares dobri, mehki in dišijo po božičnih začimbah. Tako menijo moji prijatelji v domu, pridružili pa so se jim tudi
vzgojitelji.
Pripravila sem jih po naslednjem receptu:
1000 g gladke moke
300 g medu
250 g margarine
250 g sladkorja v prahu
150 g jajc (3 jajca)
35 g vode
15 g sode bikarbone
4 g začimb za medenjake
Sladkorni premaz:
250 g sladkorja
100 g vode
30 g škroba
Priprava za premaz:
Sladkor in vodo skuhamo do 106 stopinj Celzija, primešamo škrob in z vročim prelivom premažemo medenjake.
Izdelava:
Iz sestavin zgnetemo testo. Razvaljamo ga na debelino 4 mm, izrežemo poljubne oblike in spečemo. Še tople pokrijemo
ali zložimo v škatlo in zapremo, da se ne izsušijo. Ohlajene medenjake nato prelijemo s čokolado ali premažemo s
sladkornim prelivom.
Videli in predvsem vonjali boste, kako bo celo kuhinjo in stanovanje preplavil vonj po božiču. Uživajte.
Slika 6: Medenjaki

Fotografija: Mercedes J.
Zapisala in pripravila medenjake: Sabina L.
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8 USTVARJALNI VRTILJAK
8. oktobra 2020 smo bili povabljeni na ustvarjalnico v Vetrinjski dvor. Tokrat je bil ustvarjalni izziv izdelati si svojo unikatno
skodelico s podstavkom iz gline. Kot ljubitelj ročnih spretnosti sem se gnetenja gline lotil z veseljem. Sam postopek
gnetenja, oblikovanja, glajenja in okrasitve skodelice me je sproščal, saj sem se kot otrok rad igral z zemljo in vodo, delo
pa je mirno in natančno, občutek gline med prsti pa prijeten.
Slika 7: Bili smo ustvarjalni

Zapisal: Jasmin M.
Fotografija: Mercedes J.
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9 DOŽIVLJAJSKI PROJEKT ŠPANOVE KMETIJE
Mladostniki in vzgojitelji stanovanjske skupine Španova kmetija smo se v petek, 9. oktobra 2020, odpravili na
doživljajski projekt, ki smo ga simbolično poimenovali »Jaz pa pojdem …«. Iz Goričkega, kjer je locirana naša
enota, smo se s kombijem odpravili proti Gorenjski, kjer smo preživeli prečudovite tri dni.
V petek smo se tako najprej sprehodili ob Črnavskem jezeru, nato pa smo se odpravili proti Bledu. Ogledali smo
si Blejski vintgar, se povzpeli na Malo Osojnico, od koder je čudovit razgled na
Blejsko jezero. Sledila je vožnja s pletno do otoka. Večer smo preživeli ob
družabnih igrah in obilo smeha.
Slike 8: Na potepu

V petek smo se tako najprej sprehodili ob Črnavskem jezeru, nato
pa smo se odpravili proti Bledu. Ogledali smo si Blejski vintgar, se
povzpeli na Malo Osojnico, od koder je čudovit razgled na Blejsko
jezero. Sledila je vožnja s pletno do otoka. Večer smo preživeli ob
družabnih igrah in obilo smeha.
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Soboto smo preživeli v okolici Bohinja. Ogledali smo si Korita
Mostnice in občudovali moč narave. Od tukaj smo se naprej
odpravili proti slapu Savica. Lepo vreme smo izkoristili za še en
lep izlet in se odpravili do Jezerskega. Sprehodili smo se ob
jezeru ter obiskali kmetijo Šenkova domačija. Zvečer smo si po
večerji pripravili pravi »mini disko«.

Glede na napovedano slabo vreme smo nedeljo preživeli nekoliko drugače. V Ljubljani smo se ustavili v
trampolin parku WOOP, kjer so nam omogočili popolnoma brezplačno zabavo na trampolinih. Naš izlet
smo zaključili v Hiši iluzij, kjer ni manjkalo navdušenja in zanimanja.

Bilo je zabavno, prijetno, sproščeno, športno, motivacijsko … Vsi se strinjamo, da smo preživeli enega
lepših vikendov v zelo prijetnem vzdušju. Motivirani gremo novim zmagam naproti!
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Slika 9: Fotografija za konec

Zapisala: Klaudia P.
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10 »MALE POZORNOSTI ZA VELIKO VESELJE«
Mladostniki in vzgojitelji stanovanjske skupine Španova kmetija smo v mesecu novembru 2020 sodelovali v vseslovenski
akciji izdelovanja novoletnih čestitk. Izdelali smo več voščilnic, katere smo poslali gospe Ani Petrič, organizatorki akcije.
Namen akcije je bil zbrati 21.000 voščilnic. Le-te bodo razdelili med starejše, ki bivajo v domovih in centrih za starejše po
vsej Sloveniji. V teh posebnih časih, ki niso najbolj naklonjeni starostnikom, smo z malo kreativnosti in dobre volje s drobno
pozornostjo razveselili kar nekaj starostnikov in jim polepšali praznični čas.
Slika 10: Ustvarjalci na Španovi kmetiji

Zapisal: Mauricij J.
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12 MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – 16. NOVEMBER
Kaj je strpnost? Strpnost bi lahko opisali kot značajsko lastnost posameznika, kot vrlino, ki se je moramo učiti vedno znova,
jo uriti. Strpnost je znanje, odprtost, spoštovanje, priznavanje različnosti. Strpnost bi morala biti temelj vsake družbe, a
žal temu ni vedno tako. Vsi si želimo, da bi bili spoštovani, sprejeti, enakovredni ne glede na naše lastnosti, spretnosti,
veščine. Vsakdo od nas lahko prispeva s strpnostjo do vsakogar k večji harmoniji različnosti človeške družbe. Širimo, delimo
strpnost in s tem spodbujajmo človeka, da se razvije v strpnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika.
Slika 11: Mednarodni dan strpnosti

V ponedeljek, 16. novembra 2020, smo v stanovanjski skupini Španova kmetija obeležili mednarodni dan
strpnosti. Generalna konferenca UNESCO je v Deklaraciji o načelih strpnosti 16. november razglasila za
mednarodni dan strpnosti. Tako je v 6. členu zapisano: »Z namenom ozaveščanja javnosti, poudarjanja
nevarnosti nestrpnosti in odzivanja z obnovljeno zavezo in delovanjem v podporo promocije in izobraževanja
o strpnosti svečano razglašamo 16. november za vsakoletni mednarodni dan strpnosti.« Namen delavnice
je bil obeležiti mednarodni dan strpnosti skozi ozaveščanje pojma strpnosti in posledic nestrpnosti (do
drugih in do sebe).
S pogovorom smo podkrepili svoje znanje, kaj je strpnost in kaj pomeni biti nestrpen. Ugotovili smo, katere
so najpogostejše oblike nestrpnosti ter kakšne so možne posledice le-te. Razvila se je zanimiva debata. Svoje
misli in občutke o sami delavnici so mladostniki imeli priložnost poustvariti. Nastali so zelo dobri izdelki.
Zapisala: Laura Kerčmar, vzgojiteljica v enoti Španova kmetija
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Slika 12: Bodimo tolerantni

Klaudia P. »En svet, skupaj doma«
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13 STRPNOST MORA BITI – BODI STRPEN
Tudi, če si drugačen, je to v redu. Samo vedno je nekdo, ki ti bo kaj neumnega rekel. Ne oziraj se nanje. Bodi to, kar si.
Pusti svoj vtis in zapolni prazen list. Zapomni si. Če te kdo zmerja, se ne oziraj nanj. On je tisti, ki ga nekaj bega. Rad bi
popravil nekaj na sebi. Vedi, da je on tisti, ki je v slabšem položaju.
Polnijo si ego s tem, ko zbadajo druge. Ne ve, zakaj »hejta«, ne ve, zakaj te gleda, samo da izpade kul. Potem želi biti spet
tvoj kolega in se ne zaveda, da drugi vplivajo nanj. Samo naj ne vplivajo nate.
Zato sam pišem take verze, da si boste zapomnili. Pa nisem popoln, samo vedno bom skrben do tistih, ki nimajo veliko, do
tistih, ki so drugačni, do tistih, ki so druge rase. Vem, da smo boljši od njih. Ne rečem, da ne znajo nič. Življenjski stil, ki
govori iz lastnih izkušenj. Nekoč sem bil debel in nisem bil del družbe. Vedno sem bil dober človek, čeprav tega niso opazili.
Za ene sem bil zgolj »golazen«, ker sem pač drugačen. Vedite, da vsak bije svojo življenjsko bitko. Zato je včasih boljše biti
tiho. Tako imajo eni ego do neba, ker imajo material, a nimajo tisti pravi čar. Ni jim mar za dar, ni jim mar zate.
Delam komad za te, ki so nas imeli za bedake, zanje smo nepismeni. Človek pa se zgradi, tako jaz kot tudi vi. Naj vas ne
obremenjujejo slabe misli. Ne imejte slabe vesti, ker se vam smejijo. Ponavljam, problem ni v vas, ampak v njih.
Prosim, ne bodite nestrpni do drugačnih. Nikoli ne veste, kaj se dogaja v ozadju. Pristopite do njih in jim pomagajte,
namesto da jih grdo gledate. Pripravite jih do tega, da bodo stali trdno, pokončno, odločno in močno, da se ne bodo bali
iti v šolo ali pa kam drugam. Zavedajte se, da ima vsak svoj »fight« in vsak ima svoj »life«. Če pritiskate, se lahko zgodi
poraz. Tega pa si ne želite ne vi in ne jaz.
Človek se zgradi, da se sestavi in dobi podporo od drugih ter poskusi vsaj za trenutek odpihniti slabe misli.
Zapolnite prazen list. Pustite pečat na tem svetu in napišite svojo življenjsko knjigo.
Slovarček:
Poraz – samomor
Ego – misliti samo nase
Fight – bitka

Zapisal: Vid P.
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14 ZANIMIVO POPOLDNE
V 3. skupini enote v Slivnici smo se pod vodstvom vzgojitelja Bojana odločili, da bomo pripravili druženje s študenti Višje
šole za kozmetiko in velnes Ljubljana. Poimenovali so jih virtualne terenske vaje. Verjetno se sprašujete zakaj virtualne.
Seveda zato, ker že skoraj leto dni vse poteka na daljavo.
Srečanje je potekalo v treh delih. Najprej smo se predstavili otroci in mladostniki iz naše skupin študentom in nato obratno.
Temu je sledila predstavitev Mladinskega doma Maribor – enota Slivnica. Naše goste smo seznanili z našim življenjem in
delom, predstavili pa smo tudi hortikulturno terapijo. Posneli smo kratke video filmčke, ki smo jim jih predstavili.
Nato so nam študentke z mentorjem Andrejem predstavile njihove aktivnosti v obliki PP predstavitev. Prikazale so
področje meditacije, masaže, primerne prehrane, pomen gibanja. Z zanimanjem smo jim prisluhnili, predvsem študentki
Ajši, ki je na študij v Slovenijo prišla iz Turčije. To nas je zelo pritegnilo.
Po obojestranskih predstavitvah smo se razdelili v dve skupini, kjer smo se pogovarjali o vsem mogočem, predvsem pa o
tem, kaj počnemo mi v prostem času in kaj one ob svojem študiju.
Na koncu smo se drug drugemu zahvalili za čas in zanimivo sodelovanje, študentke pa smo povabili, ko bo konec
koronavirusa, naj nas obiščejo, da jim še kaj pokažemo in se družimo v živo. Povabilo so sprejele z velikim veseljem.
Prepričani sva, da nam bo skupno druženje, kar je bilo za nas nekaj povsem novega, ostalo še dolgo v lepem spominu.
Slika 13: Virtualno srečanje

Alma K. R. in Nives D.
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15 NOVOLETNA PRESENEČENJA
Božično-novoletni prazniki in evforija ob tem so letos zapeli na drugačne strune. Še bolj kot prej so bili izpostavljeni naši
otroci. Hvaležni smo vsem, ki so se spomnili na otroke in mladostnike Mladinskega doma Maribor. V enoti v Slivnici se jih
je zvrstilo kar nekaj.
Praznični duh nam je v prvi vrsti pričaralo podjetje Summit Leasing s svojimi partnerji ter »dobri vili« ga. Petra in Maja,
kateri so otrokom izpolnili njihove želje ter s stilom in zares lepo pripravili darila za vsakega našega otroka. Veselje je bilo
nepopisno, vroča čokolada s penicami pa glavna popestritev čez praznike.
Razveselili smo se ogromnega paketa Humanitarčka, zaradi katerega so posteljnine naših otrok prijaznih barv in motivov.
Te praznike smo si izpolnili tudi veliko željo, da bi vsak naš otrok dobil »fensi« natikače. Željo sta nam izpolnila ga. Mateja
in g. Matija iz podjetja Sykofin, ki sta nam s svojo donacijo omogočila, da smo prav vsakemu otroku kupili natikače. Ob
tem se zahvaljujemo g. Simonu iz podjetja Hervis, ki nam je v teh »norih« časih omogočil nakup tako velikega števila
mladostnikom ljubih natikačev. Sykofin pa se je na nas spomnil tudi s poimensko označenimi balzami za ustnice, ki so
nujno potrebni v tem zimskem času.
Da se na nas ne obračajo samo podjetja ter njihovi dobrodelni akterji, nam je letos pokazala družina iz Šentilja, ki vsako
leto obdaruje nekoga. Letos so »našli« nas. Dobili smo nogometne in košarkarske žoge, loparje za namizni tenis in žogice.
Vsem se zahvaljujemo otroci in mladostniki, kakor tudi vzgojitelji.
Mojca Pušenjak, vzgojiteljica
Slika 14: Darila
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