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Proyek Pembangunan Narigutte

Proyek Pembangunan Narigutte "Fox Hill" sedang berjalan! Para Suster Notre Dame dari Provinsi Visitasi, Bangalore, 
India, telah mengadopsi desa Narigutte (terjemahan harfiahnya adalah Fox Hill) sebagai proyek khusus untuk 
menghidupkan KPKC dalam kehidupan masyarakat setempat. Keputusan diambil pada musyawarah provinsi 
Desember 2017. Butuh beberapa pertemuan, wawancara; survei, dan kunjungan langsung oleh para suster, guru, 
dan siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak dari desa lima puluh keluarga Katolik yang semuanya 
buruh harian dan pekerja migran. Kebutuhan paling mendesak yang diidentifikasi adalah sanitasi, elektrifikasi, dan 
pendidikan. Sebagai bagian dari proyek sanitasi, diputuskan untuk membangun beberapa fasilitas toilet untuk 
keluarga yang membutuhkan dan membangun rumah untuk janda dengan dua anak, salah satunya adalah anak 
berkebutuhan khusus. 

Pada tanggal 7 Juni 2020, tempat itu diberkati oleh pastor paroki, Pater. A. Thomas dari Mariyapura disaksikan oleh 
Sr. Mary Chetana, provinsial kami, Sr. Mary Divya, bendahara provinsi, Sr. Mary Alpana, koordinator KPKC kami, dan 
para suster lain dari komunitas tetangga: Sr. Mary Naina dari Koramangala, Sr. Mary Jaisheela dari Somanahalli, para 
pemimpin desa, dan penduduk desa itu sendiri. Desa ini adalah bagian dari Paroki Mariyapura, yang berada di bawah 
yurisdiksi Blok Desa Somanahalli. Setiap unit provinsi akan menyumbangkan "persembahan janda miskin" untuk 
mengubah tujuan provinsi ini menjadi kenyataan. Pekerjaan sedang berlangsung sekarang terlepas dari 
ketidakpastian pandemi COVID-19 dan malapetaka dan kesengsaraan yang disebabkannya pada orang miskin dan 
terpinggirkan. Penduduk desa sendiri adalah tenaga kerjanya. 

Anak-anak akan didaftarkan di sekolah terdekat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik yang akan 
membantu mereka mengubah hidup mereka dan masyarakat di sekitar mereka.

Proses elektrifikasi hanya akan terjadi setelah beberapa pertemuan dan negosiasi dengan Perusahaan Pemasok 
Tenaga Listrik Karnataka. Sementara itu, kami meminta bantuan semua teman dan dermawan kami untuk 
membantu mewujudkan Keadilan, Kedamaian, dan Keutuhan Ciptaan ke dalam kehidupan saudara-saudari kita yang 
terpinggirkan dan kurang beruntung. 


