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“मतै्री” कडून”मेळघाटात”‘दिर्वाळी”आनंिमेळार्वा”शिबिर’  
(१६ ते”१९ नोव्हेंिर”२०१५ ) 

 

‘मैत्री’ संस्थेमार्फ त”१६ ते”१९ नोव्हेंिर”२०१५ असे”चार” दिर्वस”मेळघाटातील”कोरकू”
आदिर्वासी” मुलांकरता” ‘दिर्वाळी” आनंिमेळार्वा” शिबिर’ झाले.” शचलाटी” आणण” सशलता” अिा” िोन” गार्वी”
शिबिर”ठेर्वले”ेोते.”प्रत्येक”दठकाणी”सकाळी”१० र्वाजता”आजूिाजूच्या”५/६ गार्वांमधनू”साधारण”१०० मुले”
मुली” त्यांच्या” गार्वशमत्रािरोिर” जमा” व्हेायची.” ेे” गार्वशमत्र” म्ेणजे” ‘मैत्री’चे” मेळघाटातील” स्थाशनक”
कायफकत.े”प्राथफना”घेऊन”शिबिराला”सुरुर्वात”व्हेायची.”काेी”थोडे”व्हयायाम”प्रकार, ॐकार”घेऊन”सकाळचा”
नाश्ता” करायला” सगळ्यांना” िसर्वायचे.” पोेे, उपमा, उसळ, शिरा” यापैकी” रोज” एक” काेीतरी” असा”
पोटभरीचा”नाश्ता”खाऊन”मग”सत्र”सुरु”करायचे. 

सकाळच्या”रे्वळात”थोडा”अभ्यास”घ्यायचा”असे”ठरले”ेोते”अथाफत”अभ्यास”पण”खेळांमधनू”दकंर्वा”काेी”
आकर्फक” र्वाटतील” अिा” साधनांमधनू.” जसे” शचत्र-िब्ि” पते्त, आकार” जोडणीचा” खेळ” (टंग्रॅम” सारखा)”
र्वापरुन”मोजणी, र्वगीकरण, रंग, आकार”याचा” अभ्यास, शचत्र”काढायला” िेऊन” त्याचे” र्वणफन”करायला”
सांगणे, त्यातून”नर्वीन”िब्ि, र्वाक्ये”शिकर्वणे”अिा”प्रकारे”सकाळी”अभ्यास”करायचा.”आकार”जोडणीच्या”
खेळामध्येेी”काेी”मुलांमध्ये” ‘दृष्य”आकलन”क्षमता’ (Visual intelligence) बर्विेर्” बर्वकशसत”आेे” ेे”
जाणर्वत” ेोते. 
सुमारे”एक”तासाचे”एक”सत्र”असे”ठरर्वले”ेोते.”िोन”सत्रांमध्ये”गाणी, गंमत”खेळ”घेतले”तरच”मुलांचा”
उत्साे” दटकतो.” इथल्या” मुलांना” गाणी” म्ेणायला” खपू”आर्वडते.” ‘शनले”आकाि” मं, चदं्र” प्रकाि” मं’, 

‘म्ेातारीची”िेती”ेोती’ ेी”गार्वशमत्रांनी”शिकर्वलेली”गाणी”मुले”मस्त”साशभनय”म्ेणायची.”आम्ेी”पण”
त्यांना” ‘रु्लांर्वर” उडती” रु्लपाखरे’, ‘अट्टू” आणण” गट्टू” दर्रायला” चालले’, ‘शचमणाशचमणीच”ं लगीन’, 

‘कोणास”ठाऊक”कसा”पण”िाळेत”गेला”ससा’ ेी”गाणी”शिकर्वली.”त्यातल्या”‘अट्टू”गट्टू’ च्या”गाण्यार्वर”
सगळे”िेेद्द”खरू्”ेोते.”‘चकरक”चकरक’ ेी”आम्ेी”शिकर्वलेली”आरोळी”पण”खड्या”आर्वाजात”व्हेायची. 

जेर्वणानंतरच्या” सत्रांमध्ये” बर्वबर्वध” सजफनिील” कृती” आम्ेी” ठरर्वल्या” ेोत्या.” रु्लपाखराच्या” गाण्याला”
जोडून”कागिी”रु्लपाखरु”करायला”शिकर्वले”मुलांना.”नंतर”रंगर्वून, दटकल्या”लार्वून”ते”सजर्वायचे”ेोते.”ेी”
कृती” मुलांना” र्ारच”आर्वडली.” आपापली” रु्लपाखरे” ेातात” घेऊन” गाणे” म्ेणण्याचा” आनंि” रे्वगळाच”
ेोता.”र्वारली” शचत्र”काढणे, अगंठ्याच्या”ठिांपासून”शचत्र”काढणे”या”कृतींमध्ये”मुले”अगिी” रंगून”गेली.”
र्वारली”शचत्राचा”नमुना”मुलांना”िाखर्वला”ेोता.”त्यात”आणण”इतर”शचत्रात”कसा”र्रक”आेे”ेे”समजार्वनू”
सांशगतले.” भार्ा” सगळी” कळली” नसली” तरी”आिय” मुलांना” कळला” ेे” त्यांनी” काढलेल्या” शचत्रांर्वरुन”
समजत”ेोते.”काेींना”खपू”प्रयत्न”करार्वा”लागला”पण”काेींनी”पदेल्या”झटक्यात”छानच”जमले.”पेणससल”
न”र्वापरता”थेट”रंगाने”काढणे”ेे”पण”एक”आव्हेान”ेोते.”लेान”मुलांना”शचत्र”काढणे”जमत”नव्हेते”तेव्हेा”
एकीने”सांशगतले” ‘ये”शलखना”नेीं”आता’. मग”शतला”आणण”इतरेी”छोट्यांना”िाह्यरेखा”काढून”दिल्यार्वर”
अगिी”नीटसपणे”त्यांनी”रंग”भरले. 

‘शचमणाशचमणीच”ं लगीन’ या” गाण्यार्वर” आम्ेी” ‘कठपुतळीचा” खेळ’ (पपेट” िो)” करायचे” ठरर्वले” ेोते.”
गाण्यातल्या” प्राणी” पक्ष्यांची” शचते्र”आम्ेी” पुण्यामधनू”काढून” नेली” ेोती.” त्याला” शतथल्याच”ज्र्वारीच्या”
धाटांच्या”काठ्या”लार्वून”णस्टक”पपेट”िनर्वली”आणण”िेर्वटच्या”दिर्विी”शचलाटीमध्ये” ‘पपेट”िो’ िाखर्वला.”
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सशलतामध्ये”मुलांनी”स्र्वत:च”ेातात” णस्टक”पपेट”धरुन”गाणे”म्ेटले”आणण”नंतर”र्वरात”पण”काढली.”
कागिाची”मोठी”झाडे”िनर्वून” शभंतीर्वर”लार्वणे” ेे”गटकाम”एका” दिर्विी”ेोते.”लेान”लेान”पक्षी”जाड”
कागिार्वर”काढून, रंगर्वून, कापून”या”झाडांर्वर”शचकटर्वायचे”गटकायफ”ेोते.”पक्ष्यांनी, रु्लांनी, र्ळांनी”झाडे”
भरुन”गेली.”शचमणी, कार्वळा, पोपट, ससाणा”इ.”अगिी”गुण्यागोबर्वंिाने”एकाच”र्ांिीर्वर”िसून”गात”ेोते.”
इतकेच”काय”पण”तळ्यासकट”ििक”पण”झाडार्वर”जाऊन”पोेोचले”ेोते.”एकाच”झाडार्वर”आंब्यािरोिर”
पेरु”सुद्धा”लागले”ेोते. smile emoticon 

नेमून”दिलेल्या”र्व”ठरर्वलेल्या”कृतींशिर्वाय”स्र्वयंसेर्वकांनी”उत्स्रू्तफपणे”काेी”अशधक”गोष्टी”पण”घेतल्या.”
जसे”‘नार्व”र्वल्ेर्वा’ चे”गाणे, कागिाची”टोपी, रे्वगळ्या”प्रकारचे”रु्लपाखरु, सोपी”कागिी”रु्ले, जरा”शनराळी”
ेोडी, शलंिाच्या”रसाने”शलदेलेला”गुप्त”संिेि, संपलेल्या”िॉलपेनाचा”ेातपंप”करुन”पाणी”र्वर”काढणे, 

दृष्टीभ्रमाची”शचते्र”इत्यािी. 

शिबिराचे”चार”दिर्वस”कसे”सरले”कळले”नाेी.”एखािे”कायफ”पार”पडले”की”येतो”ना”तसा”एक” ‘ररतेपणा’ 
आला”शिबिर”संपल्यार्वर.”पण”मग”एकेक”आठर्वणी”र्वर”येऊ”लागल्या”-”शिबिरातील”बर्वबर्वध”कृती, त्याची”
तयारी, ते”गाण्यांचे”आर्वाज, रे्वगळ्या”भारे्मुळे” ेोणा-या”गंमतीजंमती, एखािी” कृती”ठरलेल्या” रे्वळाच्या”
आधी”संपली”तर”आयत्यारे्वळी”प्रत्येकाने”रे्वगरे्वगळ्या”प्रकाराने”लढर्वलेला”दकल्ला, एखािी”कृती”ठरलेल्या”
रे्वळेपेक्षा”जास्त”रे्वळ”चालली”तर”रे्रशनयोजन”अिा”सगळ्या”गोष्टी”आठर्वल्या”आणण”पुसेा”एकिा”नर्वा”
उत्साे, नर्वी”उमेि”मनात”भरुन”आम्ेी”परतीच्या”प्रर्वासाला”शनघालो. 

सर्वफ” स्र्वयंसेर्वकांनी”अशतिय”तळमळीने” िेुरंगी, िेुढंगी”कामे” उत्साेाने” केली.” त्यांना” गार्वशमत्रांनी” र्व”
स्थाशनक”कायफकत्यानंी” लागेल” ती”मित” केली”आणण” म्ेणूनच” ेे” शिबिर” यिस्र्वीपणे” पार” पडले.” या”
सर्वाचेंच”खपू”खपू”अशभनंिन.”या”शिबिरासाठी”आशथफक”मित”िेणारे,धासय/”शिधा”िेणारे”तसेच”बर्वबर्वध”
सादेत्य/”र्वस्तू”िेणारे”असंख्य”शमत्र”मैबत्रणी”र्व”स्नेेी”आेेत.”त्या”सर्वानंा”पण”मन:पूर्वफक”धसयर्वाि”! 

- अणिनी”धमाफशधकारी”
_____________________________________________________________________________ 

*** यार्वेळचा”शिबिरासाठीचा”‘मतै्री’ गट”*** 

शिबिर”कायफक्रम”आखणी”– मी”र्व”िोभाताई”केळकर 
स्र्वयसंेर्वक”:”माझा”मलुगा”मल्ेार”र्व”पणु्यातील”अक्षरनिंन”िाळेतील”आठर्वीचे”त्याचे”शमत्र”मबैत्रणी”(ेर्फ”केात,े 

आयफ”ेरताळकर, ज्ञानेि”मणेस,े कौशिक”केळकर, स्र्वराली”घांगडेु, साशनया”कणणफक), शतसरीतील”अणफर्व”कणणफक”
आणण”काेी”पालक”(ेर्ाफ”ेरताळकर, प्रशतभा”मेणस,े स्र्वप्नगधंा”घांगडेु, तपृ्ती”कणणफक).”शिर्वाय”मुिंईतनू”भक्ती”
मोकल 

मेळघाटामधील”‘मतै्री’ चे”कायफकत”े– रामेिर”र्ड, अिोक”शधकार, रमेि”मार्वस्कर, दिलीप, राजाराम, काल”ूिेठेकर, 
िािलुाल, कंुजीलाल 

गार्वशमत्र”-”रतनाय”र्व”बर्वलास”(शसमोरी), सोमजी”(कुेी), नीलेि(रुईपठार), दकिोर(माररता), िकंर”र्व”
लक्ष्मी(करंजखेडा), गंिालाल(सशलता), सोनाजी(सशुमता), परसराम(भांडुम), कबर्वता(शचलाटी)  
सेाय्यक”– लीनता”र्वदै्य, तरु्ार, कुलकणी”काका, ‘मतै्री’ बर्विस्त, इतर”‘मतै्री’ सेकारी”आणण”सर्वफ”िेणगीिार”र्व”
देतशचंतक 

 


