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A e dini se
Toka quhet
gjithashtu
Planeti i
Kaltër për
shkak se
71% është i
mbuluar me
uje ?

Përshëndetje fëmijë! Unë
jam Kastor Tomori! Sot,
dua te ju flas për ujin!
Për mua uji është jetë!
Po për ju?

Your business tag line here.

Sponsoruar nga :

Për një gjë nuk duhet të ju dhimbset
uji– për ti larë duart!
Lani duart, shpesh dhe me kujdes!
Mos hedh
mbeturina në asnjë
vend përveç në
shportë plehrash!
Mos shpenzo ujë
kot!

Rotary Club Prishtina International
Partner : Water for Life
Dizajni dhe teksti: Arijeta Ajeti
Ilustruar nga : Edena Zeqaj, Lekë Bytyqi, dhe
Stephanie Kemple

A e dini se cila është
përqindja e ujit të pishëm në
botë ? Vetëm 2.5 %... Dhe
nëse nuk jemi të kujdesshëm
kjo përqindje do të bie
…dhe ne nuk duhet ta
lejojmë këtë gjë, apo jo
fëmijë?

Ujë
për
Jetë

Kur një ditë gjyshi im ishte duke peshkuar më tregoi
që kishte kapur një qizme të vjetër. Disa ditë më
parë kishte kapur një kanaqe… Ai ishte mërzitur
shumë kur kishte parë që liqeni çdo dite e më
shumë po mbushet me mbeturina. Nga ajo ditë unë
dhe shokët e mi jemi betuar se nuk do hedhim
mbeturina në ujë, edhe nëse na duhet ti sjellim
mbeturinat deri në shtëpi– sepse nuk kemi gjetur
një kosh për plehra. A do bëni edhe ju një gjë të
tillë ?

Zonja Manushaqe i adhuron lulet. Ajo
në fakt mban familjen e saj duke shitur
lule. Ajo ka katër fëmijë dhe është nënë e
vetme. Kurrë nuk kam takuar një person
që kujdeset më mirë për ambientin se ajo.
Ajo e mban shumë pastër shtëpinë dhe
oborrin e saj, dhe mbi të gjitha kujdeset
shumë për ujin. Ajo asnjëherë nuk shpenzon më tepër se ç’është nevoja. Fëmijët e
saj i ngjajnë asaj gjithashtu.

Një ditë gjyshja ime ishte duke i larë
flokët—dhe u ndal uji. Ajo doli të shihte në
dritare dhe pa ca persona që lanin makinat
me ujë të pishëm duke mos e kursyer fare.

Si do i laj flokët unë tani?!
Gjithë fajin e kanë ata
djelmosha që po e
hargjojnë gjithë ujin!!!!

Ajo shkoi që të bisedonte me ta por ata
nuk e dëgjuan fare. Ajo nuk e kuptonte se
nuk ishte faji i tyre që asaj iu ishte ndal
uji– por unë mendova me vete “në fakt
nëse njerëzit nuk shpenzonin ujë kot, ne
nuk do kishim munges uji fare“… Prandaj
fëmijë– keni kujdes me ujë të pijshëm , mos
e shpenzoni kot! Ju lutem!

Ju lutem fëmijë– keni kujdes ujin sepse pa të nuk
kemi jetë!

Nëse

të gjithë kujdesemi për ujin– do
kemi mjaftë ujë për të gjithë!

