MEDGENERACIJSKI TABOR V LAŠKEM
Vsako leto se udeležim tabora v Topli, letos pa sem se prvič odločila,
da se udeležim tudi tabora v zdravilišču. Najprej me je bilo malo strah,
saj nisem vedela, kako poteka ta tabor, saj sem navajena le tabora v prelepi
naravi Tople v objemu Pece. Porajalo se mi je mnogo misli, vedela sem,
da bodo na taboru tudi druge članice, ki pa jih nisem najbolj poznala,
saj se z njimi ne srečujem tako pogosto. Na začetku je bilo veliko več »ne« kot
»ja«. Pa vendar je ob podpori domačih prevladal »ja«, za kar mi pa danes ni žal.
Tudi v Laškem je bilo zelo lepo, spoznala sem nove članice, z njimi sem
poklepetala in že prvi dan sem se počutila sprejeta in enakopravna vsem
drugim. Lepo mi je bilo na delavnicah, na pogovornih uricah, predavanjih in
seveda najlepše je bilo v bazenu, kjer smo čofotale, se masirale, predvsem pa
klepetale.
Vsak tabor je nekaj posebnega, nekaj kar ti da voljo in moč. Vesela sem, da sem
premagala še eno oviro v svojem življenju, spoznala sem mnogo dobrih ljudi,
ki se jih bom rada spominjala.
Lepe trenutke je treba doživeti in se veseliti v krogu dobrih ljudi in taki so tudi
naši tabori. Hvala vsem, ki se trudijo, da nam je res lepo.

Marta Kovačec Vrenčur

PRVIČ NA TABORU V ZDRAVILIŠČU

Poleti sem bila prvič na taboru v Topli in mi je bilo zelo všeč, zato sem se takoj
odločila, da se udeležim tudi tabora v Laškem. S svojim navdušenjem, sem
spodbudila Marto in tako sva se skupaj udeležili tabora. Spoznala sem nov krog
ljudi, ki so preprosti, veseli, predvsem pa vsi skupaj radi klepetamo in se
poslušamo. Všeč so mi bile delavnice, kjer smo ustvarjali voščilnice.
Lepo mi je bilo spoznati Hišo generacij in vedno se bom spominjala male
deklice, ki mi je sedela v naročju, pa še zaplesali sva. Spoznala sem tudi dom
starostnikov v Laškem, kjer smo ob toplem čaju prijetno poklepetali.
Občutki so prijetni, vesela sem, da sem bila sprejeta v krog dobrih ljudi. Rada
bom pomagala v skupini in skupaj s člani se že veselim novega tabora.

Gelca Kotnik

