
Naħseb li min qed jaqra dawn l-erba’ kelmiet se 
jgħid, “Se nerġgħu nisimgħu fuq il-volontarjat?” 
Għandkom raġun, imma nixtieq nagħmel aktar minn 
hekk biex aktar nies ikunu konxji ta’ x’valur għandu 
l-volontarjat. Huwa n-nifs għal bosta soċjetajiet u 
għaqdiet li jiddependu minnu. Mingħajru m’hemmx 
ħajja.

Il-volontarjat huwa mifrux f’eluf ta’ setturi 
madwarna. Uħud minn dawn huma sptarijiet, djar 
tal-anzjani, istituzzjonijiet tat-tfal, knisja, soċjetajiet 
u għaqdiet filantropiċi. Veru jista’ jkun hemm 
għajnuniet oħra minn diversi sorsi, bħalma huma 
għajnuniet ta’ flus, imma naċċertakom li mingħajr 
il-volontarjat ta’ ċerti persuni, dawn ikunu diffiċli li 
jibqgħu għaddejjin.

Forsi hawn min qatt ma daq is-sodisfazzjon li 
tħoss minn att ta’ volontarjat. Hawn min forsi jgħid 
li hu mpenn ta’ sagrifiċċju - veru li wħud jarawh 
hekk, imma jien ngħid li jekk dan isir bil-qalb, 
dan jissarraf f’rigal għal min ikun qed jagħmlu. 
Tbissima jew xi mod t’apprezzament ieħor minn 
min qed jirċevieh huwa biżżejjed biex aktar taħdem 
bil-qalb.

Hemm volontarjat 
personali u hemm ta’ gruppi. 
It-tnejn għandhom is-
sodisfazzjon tagħhom. Jien 
nagħmel parti minn dak ta’ grupp u dan hu xi ħaġa 
li ma titwemminx meta tara daqshekk opinjonijiet 
ta’ nies f’daqqa li dawn imbagħad jingħaqdu u jsiru 
ħaġa waħda b’riżultat eċċellenti.

Veru li l-ħajja li qegħdin ngħixu fiha llum forsi 
ma tippermettix li nagħtu ħafna ħin għal ħaddiehor, 
imma bi ftit sigħat ta’ volontarjat, ħajtek tinbidel 
għall-aħjar għax taf li qed tikkontribwixxi xi ħaġa li 
l-ebda ammont ta’ flus ma jista’ jagħti. Minn hawn 
insellem lil sħabi tal-Għaqda Mużikali Imperial 
li flimkien nagħtu sehemna mingħajr interess ta’ 
xejn biex din is-soċjetà tibqa miexja ’l quddiem, 
u nsellem ukoll lil kull min jagħti xi mezz ta’ 
volontarjat lil għajru.

Nixtieq qabel nagħlaq dan il-messaġġ, nawgura 
l-festa t-tajba lill-Melleħin kollha, b’mod speċjali 
lil dawk l-anzjani li għalihom IL-VITORJA kienet 
l-isbaħ żmien ta’ ħajjithom.

Viva Marija Bambina.
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