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Eċċellenza Reverendissima, 

Onor Ministru għall-Għawdex, Onor membri parlamentari, mistednin u ħbieb. 

Għada 26 ta’ Ġunju l-Fondazzjoni OASI ser tagħlaq 31 sena mit-twaqqif tagħha.   

31 sena ta’ ħidma b’risq persuni u familji li sfaw vittmi tad-droga, vittmi tal-

alkoħol u vittmi ta’ addictions oħra.  31 sena ta’ ħidma ta prevenzjoni fl-iskejjel, 

fil-parroċċi u komunitajiet Għawdxin u Maltin. Minn organizzazjoni li l-

intenzjoni tagħha kienet li tkun ta’ ġid fil-kommunita’ Għawdxija, minn fejn 

bdejna, għal organizzazjoni li firxet l-għajnuna u l-impenn tagħha b’mod 

nazzjonali. Fid-diskussjonijiet ma’ entitajiet tal-gvern dejjem tajna l-parir 

tagħna x’għandhom ikunu l-aħjar policies, fuq livell nazzjonali. Ġieli l-parir 

tagħna ġie mismugħ u drabi oħra ġie mormi ‘l barra, biss nistgħu ngħidu 

b’wiċċna minn quddiem li konna, għadna u nibqgħu nfittxu l-ġid tal-

kommunita’ li ngħixu fijha u l-interessi tagħna huma dejjem ġenwini mingħajr 

ma nħarsu lejn wiċċ ħadd. 

Kienet din l-inizzjattiva ta’ Dun Manwel Cordina u tad-diretturi l-oħra li waqqfu 

din il-Fundazzjoni li dejjem għamlu dan b’mod  volontarju. Dħalna għal din il-

biċċa xogħol u mingħajr qatt ma ħarisna lura bqajna għaddejjin b’din l-

inizjattiva. Dakinnhar qatt ma ħsibna fejn ser twassal u kemm kienet ser tkun 

utli għall-Għawdex u għal Malta tagħna.   

Nistqarr li ma kienetx triq faċli, it-telgħat qatt ma naqsu, imma jekk wieħed 

jemmen f’ċertu prinċipji xejn ma jwaqqfek.  Jekk ikun hemm l-għaqda fil-ħsieb 

tad-diretturi, il-fiduċja u r-rieda li urew l-istaff u l-voluntiera din tissarraf, kif fil-

fatt sar, f’ħidma b’risq dawk li ibbenefikaw u qed jibbenefikaw mis-servizzi tal-

Fondazzjoni. Għalhekk x’ħin inħares lura  illum qeghdin inħossni kuntent u 

ferħan li qiegħed hawn magħkom, niċċelebraw flimkien il-31 anniversarju tal-

Fondazzjoni. 

Ridt nieħu din l-opportunita biex nirrifletti ftit magħkom fuq aspett wieħed li 

jien u sħabi dejjem mexxiena fil-ħidma tal-Fondazzjoni u li nemmen li kien u 

għadu u għandu jibqa’ ġebla tax-xewka tal-Organizzazzjoni tagħna – Din hi l-

ħidma volontarja, li diġa semmejna, li dejjem hija ispirata mix-xewqa kontinwa 

u ġenwina li nkunu ta’ servizz u punt ta’ riferiment li jagħti ispirazzjoni ta’ 

kuraġġ u tama lil dawk li jkunu maħkumin minn xi forma ta’ addiction.  Kienet u 



għadha din il-ħidma volontarja li tesprimi ruħha fid-dettall, f’kull deċiżjoni li 

nieħdu, f’kull direzzjoni li nagħtu, li jgħinu u jagħtu karattru ġdid, li jwettqu 

bidla ġewwinija, li jsaħħu l-fibra morali ta dawk kollha li jmissu ma’ din il-

Fondazzjoni. Hija din il-ħidma kollettiva li twettaq bidla f’kull min ifittex din il-

Fondazzjoni biex jittrasforma ħajtu minn eruqha u jkun aktar reżiljenti biex 

jaffaċċja b’mod aktar b’saħħtu l-ambjent ta’ madwarna fil-ħajja ta’ kuljum. 

Dan jixhduh kemm dawk il persuni li fittxew l-għajnuna u s-sapport 

professjonali tal-Fondazzjoni OASI kif ukoll dawk l-impjegati li ħadmu magħna u 

għadhom issibu l-Fondazzjoni bħala punt ta’  referenza ta’ tagħlim u żvilupp fil-

karriera tagħhom. 

Ninsab konvint ukoll, li għalkemm qegħdin nirrikumpensaw finanzjarjament lil 

ħaddiema tagħna, għaliex dawn irridu jgħixu, dawn ukoll huma mdakkrin minn 

dan l-ispirtu volontarju li jkunu ta’ servizz. 

Nista’ nistqarr li għalkemm ilni s-snin fin-negozju u kont involut f’ħafna 

bordijiet u kumitati, però , qatt ma rajt u esperjenzajt enerġija, saħħa u 

sodisfazzjoni daqs kemm rajt u ħassejt mill-ħidma volontarja. Huwa l-kaz fejn 

wieħed irid jistqarr li meta’ wieħed jagħti bla kundizzjoni jirċievi verament ferm 

u ferm aktar. 

Naħseb li wasal iż-żmien li l-pajjiż jibda jikkalkula wkoll fil-potenzjal u l-progress 

tal-poplu tiegħu, din il-ħidma volontarja li minkejja li ma titħallasx imma 

tarrikkixxi anke ekonomikament lis-soċjeta’ tagħna. Xi ftit l-iStat beda 

jirrikonoxxi dan u minn hawn ngħidilkom li l-għajnuna u s-support illi tagħtu 

lilna u lill-organizzajonijiet bħalna nrodduhom lura immultiplikati bil-bosta lis-

soċjeta’.  

Nemmen ħafna li intom għandkom fiduċja fl-operat u fl-organizzazzjoni tagħna, 

u ta’ dan f’isem id-direzzjoni, min jaħdem hawn, il-volontarji u dawk li 

jibbenefikaw mill-Fondazzjoni tagħna, nirringrazzjakom. Grazzi mill-qalb ta’ 

dan. 

F’soċjeta’ fejn ħafna drabi niftaħru b’dak li messna nistħu minnu, ma ngħamlux 

ħażin li flimkien niftaħru u nfaħħru lil dawk kollha li qed jagħmlu din l-istorja li 

jisimha OASI suċċess, l-aktar fosthom l-istaff u l-voluntiera, li ħidmiethom hija 

imprezzabli. Għandkom verament għax tiftaħru u tifirħu. Il-ġid li qed twettqu 

ma jista’ jitkejjel qatt.   

Grazzi u nsellmilkom. 


