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HARI YANG TAK TERLUPAKAN  

 

Hari pemberkatan tangki air baru untuk desa Loiborsiret tentunya menjadi hari yang tak terlupakan. Pada tanggal 9 

Januari 2021, yang hadir dalam perayaan tersebut termasuk semua anggota pemerintah desa, pemimpin dari desa 

terdekat, dan mereka yang berada di sana ketika para Suster Notre Dame pertama kali tiba di distrik Simanjiro di 

Tanzania utara.  

 

Perayaan termasuk Misa Kudus oleh Pastor Karduni, seorang imam asli Maasai; kemudian seluruh kerumunan pindah 

ke rumah pompa dan tangki, bernyanyi dan bersukacita atas pemberian air dari kongregasi.  

Sehari sebelumnya, hampir delapan puluh laki-laki bekerja sama dari pukul 08.00-11.00 menggali parit untuk pipa air 

dari sumur ke bak penampungan. Para suster sangat senang menyaksikan kolaborasi ini.  

 

Orang-orang mengurus setiap pengeluaran untuk perayaan tersebut dan memiliki banyak komentar yang perlu 

diperhatikan: 

- “Loiborsiret tidak bisa dibandingkan dengan desa lain di distrik Simanjiro.” 

- “Kami bangga dengan para Suster Notre Dame dan ingin memberikan diri 100% untuk bekerja sama.” 

- “Kami memiliki gedung sekolah yang indah dan lingkungan yang indah dengan pepohonan, hijau, dan kami 

beruntung. Ketika kami keluar rumah, kami masuk ke sekolah internasional. " 

 

Tangki air adalah pemberian air dari Kongregasi SND kami. Sebelum pembangunannya, warga desa mengambil air dari 

genangan air setelah musim hujan. Sumur baru akan melayani 4.500 orang, termasuk anak-anak di Sekolah Notre 

Dame Osotwa dan beberapa keluarga di desa Loiborsiret. Desa itu besar; akibatnya, mereka yang tinggal lebih jauh 

dari sumur mungkin harus berjalan sekitar 10 kilometer (lebih dari enam mil) untuk mengambil air.  

 

Hadirnya Sr. Mary Sreeja dan Sr. Mary Roshini dalam upacara pemberkatan menambah sukacita kami, dan mereka 

diberi kain Maasai untuk dikenakan. Para suster dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan yang baik yang telah 

begitu aktif dalam misi dan komunitas Maasai. Sebagai bagian dari program KPKC, setiap orang penting menanam 

pohon, maka sangatlah tepat bagi Suster Mary Sreeja untuk menanamnya, khususnya pada hari ulang tahun Suster 

Maria Aloysia. Para suster memiliki banyak alasan untuk bersukacita di hari tak terlupakan ini!  


