DELA LIKA
Höstdagjämningen den 22 september 2012
Bästa Vänortsmedlem!
Snart är skogen en symfoni av höstens sprakande färger och förhoppningsvis kanske brittsommarsolen belyser prakten. Våra årstidsskiftningar är exotiska för våra bengaliska vänner precis som
mycket är exotiskt för oss i deras land. I detta brev delar Monica och Mats Aldrin med sig, i text och
bild, av sina upplevelser vid mötet med landet Bangladesh.
Ni får även ett intressant boktips ”Innan floden tar oss” författad av Helena Thorfinn. Clary Mörtsell
recenserar boken.
Men först: Om du glömt betala din medlemsavgift ger vi dig en påminnelse genom att låta
medlemskortet sitta kvar på PG-blanketten. Du behövs! VIKTIGT ATT DU SKRIVER DITT NAMN
på medlemsinbetalningen. Vi får fortfarande anonyma inbetalningar. Melemsavgiften är 100:-,
för 2 eller flera 150:- och för föreningar 150:-. Vårt PG är 441 76 45-1.

Idag firar jag min födelsedag. Firar genom att åka båt i Gangesdeltat i Bangladesh.

Ett bättre sätt att fira denna dag är svårt att finna. Jag har blivit uppvaktad, inte
med presenter utan med värme och vänlighet av människorna runt omkring mig.
Samma vänlighet som jag mött i det här landet varje dag av vår resa.
En resa som har bjudit på en uppsjö av olika intryck och upplevelser. Allt ifrån det
mest högljudda biltutandet i Dhaka, över det lite mindre högljudda affärslivet i
Netrakona Den stillsamma sång- och bönestunden i Taizebrödernas lilla, lilla
kyrka (ett arv efter engelsmännen) i Mymensingh till den absoluta tystnaden
(förutom fågelsången) i en noka på en liten flodarm i Sunderbaum bland
kungsfiskare, hägrar och örnar.
Monica Aldrin

Nu ett halvår efter vår resa sitter många minnen och intryck kvar. Texten ovan skrev jag den
femtonde februari i år. Tillbaka i den verklighet som är vår känns det helt rätt att dela
pengarna lika några gånger om året för att stödja något av den framgångsrika, småskaliga
verksamhet vi fick en del smakprov av på vår resa. Du som läser det här gör naturligtvis
likadant. Det finns också möjlighet att stödja invånarna i Bangladesh genom att förlägga en
egen eller uppmuntra andra till att göra nästa semesterresa på båten du ser på bilden. Att
fundera på vad ditt nästa inköp av klädesplagg från Bangladesh innebär för arbetarna där samt
att absolut inte köpa de jätteräkor som odlas i landet. För mer information om jätteräkor se
Naturskyddsföreningens hemsida.
Monica och Mats Aldrin

