Meena in njene tri želje
Meena se spopada s težavami higiene in sanitacije.
Meena je deklica, ki živi v vasi skupaj s svojimi starši,
babico, bratom Rajujem in majhno sestrico Rani. Njen
najboljši prijatelj je papagaj Mithu. Na nek način je
Meena enaka kot vse druge deklice, ki jih poznaš. Toda
po drugi strani je popolnoma drugačna. Pridruži se
Meeni na njenih pustolovščinah, kjer se smeje, pleza po
drevesih, sprašuje zanimiva vprašanja, rešuje težave in ti
pokaže vse stvari, ki jih majhna deklica lahko počne.
Nekega večera je babica Meeni in Rajuju pripovedovala
zgodbico o Aladinu in njegovi čudežni svetilki. Vsakič
ko je Aladin podrgnil svojo svetilko, se je pojavil duh, ki
mu je izpolnil vse želje. Tisto noč je Meena sanjala, da
skupaj z Rajujem leti po svetu na svoji čarobni preprogi.
Videla sta veliko prečudovitih stvari.

Meena in Raju sta videla tudi vasi, kjer so bili otroci bolni in nesrečni. Meena je bila žalostna, ko
je videla bolne otroke. Zavedla se je, da ljudje pogosto zbolijo, ker za umivanje in pitje ne
uporabljajo čiste vode.

Duh je Meeni ponujal vse, kar bi
si zaželela – diamante ali rubine,
slavo in denar. Kaj bi si zaželela
Meena? »Želim si, da bi vsi
uporabljali čista stranišča,« je
rekla Meena.
»Želim si tudi, da bi vsi
uporabljali čisto pitno vodo, da
ne bi zboleli. Želim si še, da bi si
ljudje umili roke, preden jejo in
po uporabi stranišča ali ko
umijejo dojenčka,« je rekla
Meena.

Duha so Meenine tri želje presenetile, a jih je kljub temu izpolnil. In v svojih sanjah je Meena
videla, da so vaščani zdravi in srečni. Meena je naslednje jutro Rajuju povedala o svojih sanjah.
Odločila se je, da se bo zelo potrudila, da se bodo sanje uresničile. Pozneje tistega dne sta
Meenina prijateljica Tara in poglavar vasi obiskala Meenino družino.

Pogovarjali so se o gradnji stranišč v vasi. Meena in njena družina so s Tarino pomočjo zgradili
poceni, čisto stranišče.
Kmalu se je Meenina prva želja
uresničila. Ostali prebivalci vasi so
prav
tako
zgradili
svoja
stranišča.…In Mithu je poskrbel, da
so jih vsi uporabljali!
Meena in Raju sta vaščanom
razložila, da bi za pitje, umivanje in
čiščenje hrane ter pripomočkov
morali uporabljati čisto vodo iz
črpalke.

Mithu je ponovno poletel po vasi in otroke opominjal, naj ne pijejo in se ne umivajo v vodi, ki ni
čista.
Čeprav sta se dve Meenini želji uresničili, je veliko otrok v vasi še vedno imelo drisko. Meena je
sklicala sestanek svojih prijateljev, da bi poskušali to spremeniti. Meena in njeni prijatelji so
ostalim pojasnili, kako pomembno je, da si vsi umijejo roke z vodo in milom ali pepelom, preden
jejo, po uporabi stranišča in ko umijejo dojenčka. Ni dolgo trajalo, da se je uresničila še zadnja
Meenina želja. S čistimi stranišči, čisto pitno vodo in dobrimi higienskimi navadami so vsi
vaščani postali zdravi in srečni.

