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Bil-ftit tal-ħafna
Anthony Schembri
Segretarju Finanzjarju

L-espressjoni Maltija “Bil-qatra l-qatra timtela
l-ġarra” tiddeskrivi eżatt il-qofol ta’ dawn l-erba’
kelmiet li xtaqt naqsam magħkom hawnhekk.
L-għaqdiet volontarji f’Malta, nazzarda ngħid,
anke xi soċjetajiet tal-banda, għal żmien twil
kienu bħal qishom jiddependu minn dawk l-uħud
li kienu jifilħu finanzjarjament ftit mhux ħażin
u minn għal żmien kienu jdaħħlu idhom fil-but,
jew fil-kont tal-bank, u jagħmlu xi donazzjoni ftit
jew wisq sostanzjali. Permezz t’hekk kienu jagħti
spinta ’l quddiem il-finanzi ta’ dawn l-għaqdiet u
jżommuhom għaddejjin mhux ħażin. Mhux qed
ngħid li kien hemm xi ħaġa ħażina b’hekk, però din
il-prattika llum il-ġurnata qiegħda dejjem tonqos u
ftit għadek issib min lest jaġixxi b’dan il-mod. Forsi
hi bidla fil-mentalità, forsi bis-saħħa tal-għarfien u
l-biża’ li hawn fuq il-ħasil tal-flus, forsi m’għadx
hawn min għadu daqshekk akkanit, jew forsi tort ta’
dawn li semmejt kollha kemm huma.
Fil-ġurnata tal-lum, tista’ tgħid li l-iktar mezz
effettiv li bih tkun tista’ tiġbor xi ftit fondi għallgħaqdiet volontarji hu billi tifrex fuq diversi sorsi
ta’ dħul. L-iskemi ta’ fondi li joffru d-diversi
aġenziji li jkunu ffinanzjati jew mill-Gvern jew
mill-Unjoni Ewropea huma ta’ għajnuna kbira
għall-għaqdiet bħal tagħna. Imbagħad hemm ukoll
id-diversi attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi li l-għaqdiet
itellgħu minn żmien għal żmien. Għajnuna oħra hi

l-miżata annwali li l-membri
jħallsu biex ikunu msieħba
fl-għaqda. Individwalment,
l-ebda sors ta’ dħul li
semmejt mhu sostanzjali,
imma flimkien jgħinu sabiex
il-finanzi tal-għaqda jibqgħu
sodi. Imbagħad hemm ukoll l-għaqal ta’ min imexxi
li, filwaqt li ma jxekkilx il-progress tal-għaqda u
jkompli jinvesti fejn hemm bżonn, irid joqgħod
attent li ma jidħolx għal djun eċċessivi li jaf ikunu
jfissru d-daqqa tal-mewt tal-istess għaqda.
Fejn jidħlu l-membri tal-għaqda, hu l-ftit talħafna li jagħmel id-differenza kollha. L-għaqdiet
iridu joqogħdu attenti li ma jippruvawx jaħtfu wisq
mingħand xi wħud, għax dawn jistgħu jitnaffru u
jnaffru oħrajn. Ir-regħba mhi tajba għal ħadd. U
meta qed insemmi l-ftit tal-ħafna, mhux qed ngħid
biss għall-flus jew affarijiet materjali oħra, iżda dan
l-istess kunċett jgħodd ukoll għal xi daqqa t’id li
jista’ jkun hemm bżonn minn żmien għal żmien. Ikun
x’ikun, il-ġarra nistgħu nimlewha kollha flimkien,
kulħadd bil-qatra li jista’ jagħti. Dan ikompli jgħin
sabiex l-għaqda li tant inħobbu, l-Għaqda Mużikali
Imperial, tibqa’ miexja ’l quddiem u tkompli
tissaħħaħ għaż-żmien li ġej.
Nawgura l-festa t-tajba lill-anzjani, lill-emigranti
u lill-Melleħin kollha.
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