
L-importanza tal-Proġetti f’ ħajjitna . 
 
Anjese għandha 55 sena. Taħdem bħala kaxxiera f’bank. 
Iż-żewġt ifal ta’ Anjese issa kibru u ħadu l-istat tagħhom. 
Bħalissa Anjese qiegħda tħoss in-nuqqas ta’ xi ħaġa li 
ġġegħilha tħares b’fiduċja fil-ġejjieni. Tħoss in-nuqqas ta’ 
proġett f’ħajjitha. 
 
Frans ukoll għandu 55 sena. Bil-għaqal u bix-xogħol, 
irnexxielu jakkwista tomna raba’ n-naħa ta’ Ħal Xluq, limiti 
tas-Siġġiewi. Mar-raba’ hemm ukoll żewġ kmamar żgħar. 
Fil-ħin liberu tiegħu Frans, fi żmien tliet snin irnexxielu 
jagħmel ġenna tal-art minn dan il-ġenb raba’ li qabel kien 
żdingat. Irranġa l-kammar u ġabhom tassew komdi, ħaffer 
ġiebja mdaqqsa, daħħal id-dawl u l-ilma, żera’ dwieli u siġar 
taċ-ċitru u beda jaħdem l-għalqa biex minnha beda jieħu ħafna 
frott. Il-proġett ta’ Frans sewa ta’ sodisfazzjon kbir, kemm għal 
Frans innifsu kif ukoll għall-familja tiegħu. 
 
Meta nqabblu lil Anjese ma’ Frans, malajr nindunaw illi fil-kwalità ta’ ħajja li qegħdin jgħixu 
bħalissa, Frans jgħaddi lil Anjese waħda sew. 
 
Il-parroċċa tagħna ta’ Ħal Safi, minn sentejn ’l hawn, ħasset il-bżonn illi 
tirrestawra l-istatwa titulari ta’ San Pawl. Ġiet iffurmata kummissjoni 
biex tgħin lill-kappillan f’dan il-proġett tassew ambizzjuż. Nistgħu 
ngħidu illi l-proġett tar-restawr tal-istatwa entużjażma lill-komunità 
Ħalsafija kollha. Il-proġett għandu skop tassew nobbli, dak li jiġi 
ppreservat il-wirt kulturali u artistiku illi għandu r-raħal tagħna. 
Il-komunità Ħalsafija fehmet l-importanza ta’ dan il-proġett u allura, 
kulħadd ingħaqad jaħdem għal dan il-għan. Bosta ikkontribwixxew u 
taw donazzjonijiet, kulħadd skont il-mezzi tiegħu, biex din l-idea ssir 
realtà. Saru preżentazzjonijiet tassew edukattivi mir-restawraturi, diversi 
gruppi żaru l-post fejn qiegħed isir ix-xogħol. M’hemmx dubju illi 
proġett bħal dan, minbarra li jservi bħala mezz ta’ konservazzjoni 
tal-wirt artistiku, iservi wkoll biex il-komunità titgħallem tapprezza 
s-sabiħ li aħna mdawrin bih. Finalment, bi proġett bħal dan, il-komunità 
tingħaqad iktar. M’hemmx dubju illi l-proġetti għandhom importanza enormi fil-ħajja tagħna. 
 
Nistieden hawnhekk lil min qiegħed jaqra dan l-artiklu biex jaħseb dwar id-differenza bejn 
l-eżistenza u bejn il-ħajja . Ġieli ħassejtek qiegħed biss teżisti u mintix tgħix? Kull bniedem 
huwa maħluq biex jgħix. Li tgħix, li tkun ħaj, ifisser li tħossok komdu u fil-paċi mal-ambjenti 
differenti ta’ madwarek. Li tgħix ifisser li tkun sodisfatt, kuntent u għal qalbek. Il-kuntentizza u 
l-paċi tal-qalb jagħtu ħafna sens lil ħajjitna. 
 



Il-proġetti minn dejjem kienu importanti wkoll għall-edukazzjoni tal-istudenti tagħna. Permezz 
tal-proġetti l-istudenti jidraw ifittxu, jidraw jaħdmu mingħajr wisq għajnuna mingħnd il-ġenituri 
u l-għalliema, jidraw jikkollaboraw u jaħdmu flimkien. 
 
Kultant li toħloq proġett interessanti għal ħajtek, ma jkunx 
jinvolvi għajr ftit ħsieb. Nieħdu eżempju. Meta joqorbu 
l-vaganzi tas-sajf, bosta ġenituri jieħdu qatgħa. Doris u 
Malcolm għandhom tlett itfal, kollha fl-età tal-iskola 
primarja. Wara laqgħa li kellhom minn Guidance Officer 
l-iskola dwar “Kif Nistgħu Nibdlu l-Vaganzi tas-Sajf 

f’Opportunità għal 
Uliedna”,  Doris u Malcolm 
bdew jagħmlu pjan biex 
fis-sajf, il-ħin jiġi użat sew. 
Fost ħafna attivitajiet oħra, ippjanaw ħin għall-qari, ħin meta 
t-tfal jgħinu fix-xogħol tad-dar, ħin meta jsaqqu l-pjanti u tliet 
siġriet taċ-ċitru flimkien, ħin għaż-żjarat lill-qraba, ħin 
għall-baħar, il-lezzjonijiet u l-attivitajiet tal-MUSEUM. 
Ippjanaw li tliet darbiet fil-Ġimgħa u naturalment nhar ta’ 
Ħadd jisimgħu l-quddiesa flimkien.  Għal Malcolm, Doris u 
għal uliedhom, il-vaganzi tas-sajf inbidlu f’jiem tassew sbieħ.  

 
Noqogħdu attenti li l-proġetti li nimbarkaw fuqhom ikunu sostenibbli. Noqogħdu attenti biex 
“nitfgħu x-xlief fejn ilaħħqilna!” Huwa ġenn li nixtri villa li naf li biex inħallasha se jkun 
impossibbli. Inkun qiegħed biss nikkundanna lili nnifsi għall-frustrazzjoni u forsi d-disprament. 
B’naqra immaġinazzjoni nistgħu noħolqu proġetti sempliċi li jistgħu jagħtuna ħafna 
sodisfazzjon:  norganizzaw ġnien mitluq, naħdmu biċċa raba’ mitluqa, nitgħallmu strument 
mużikali, nitgħallmu nsajru, nitgħallmu sengħa antika, proġetti ta’ manutenzjoni fid-dar, 
norganizzaw safra mill-bidu sal-aħħar waħedna, bil-għajnuna biss tal-internet.  
 
Fil-ħajja, billi jkollna sempliċiment mezzi ta’ mogħdija ta’ żmien, mhux biżżejjed. Huma 
l-proġetti li niddeċiedu li naħdmu fuqhom li jagħtuna ħafna sodisfazzjon.     
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