SDN. MARGAJAYA
Puji Syukur kepada sang Maha Pencipta kehidupan, yang telah
memberikan kesempatan kepada Kami untuk membagikan
“benih impian”. Benih yang kami harapkan dapat tumbuh
dengan subur dan dapat digunakan untuk tujuan yang lebih
besar. Namun, Kami sadar, “benih impian” yang kami bagikan
ini, mungkin akan mengendap untuk beberapa saat. Tetapi saat
mereka tersadar dan melakukan sesuatu untuk meraih impian
mereka, maka negara ini takkan pernah sama lagi.
Masih ada harapan bagi Indonesia yang lebih baik melalui
impian masing-masing anak ini. Kita tak pernah tahu apa
dampak impian satu orang anak bagi seluruh bangsa. Robert
Frost berkata, “I’m not a teacher, but an Awakener.” Ya, itulah
kami. Kami, para relawan, adalah para Pembangkit Impian! Kami,
para relawan, sedang membuat perbedaan dengan memberi
kontribusi yang positif bagi Indonesia melalui murid - murid
SDN. Margajaya.
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Syais Rozak - Pembimbing

Nurul Auliyasani - Pembimbing

Slalu merasa luar biasa ketika bisa
bergabung dengan orang yang luar
biasa di kelas inspirasi Bandung. Kita
yakin hari iini kita menginspirasi
mereka menggapai mimpi mereka,
kelak.. mereka akan menginspirasi
dunia.

kelas inspirasi Bandung 3 mempertemukan saya dengan orang hebat.
I'm so grateful fix to be a part of it.
Now I have a new big family of Kelas
Inspirasi Bandung! Terimakasih
sudah berbagi inspirasi.

Rezky kinanda - Perancang Tata Kota

Hanny Rosyida Arisna - Dokter

Siska Purnama Manurung - Dosen

Semoga keberadaan saya memberi
mereka semangat untuk menggapai
impian mereka tak perduli halangan
yang menghadang. dan hal yang
paling penting adalah mereka
memberi saya semangat untuk terus
ceria menjalani hidup.

Selalu 'wow' dan selalu ada
pengalaman beda tiap ikut kelas
inspirasi. gak pernah gak seru deh
berbagi inspirasi sama anak-anak.
selalu ada tantangan tersendiri buat
naklukin hati anak-anak. terus
bangun mimpi anak-anak Indonesia
!!

Kembali menjadi inspirator adalah
hal yang saya nantikan, di SDN
Margajaya saya tebarkan benih
inspirasi bagi mereka melalui kisah
profesi saya. saya percaya impian
kita akan Indonesia yang lebih baik.
Mari terus menjadi sumber inspirasi
bagi siapapun juga !

Annasthasia Vita H, S,Sos

Pradipta Dirgantara - Jurnalis

Angga Muhammad Zen - Polisi

Saat saya menginspirasi adik-adik
SD Margajawya, banyak energi
bahagia yang saya alami. bahagia
karena saya dapat berbagi kebaikan
pada mereka. semoga mereka
terinspirasi dan bersemangat
menumbuhkan impiannya.

Saya ingin anak-anak SD Margajaya
sadar bahwa apapun profesi yang
mereka pilih nanti adalah signifikan
bagi kehidupan bermasyarakat.
semoga mereka dapat meraih mimpi
mereka!

Saya bangga melihat adik-adik SDN
Margajaya yang semangat dan
antusisa bertanya banyak hal tentang
profesi saya sebagai polisi. Saya
berharap apa yang saya bagikan
dapat memacu adrenalin mereka
untuk berjuang mewujudkan inmpian
mereka.

Fanni Zulaiha - mahasiswa

M. Fakhri Luthfi - Mahasiswa

Reza Firmansyah H. - Mahasiswa

KI Bandung 3 luar biasa. Energi
positif, harapan, memenuhi SD
Margajaya pada hari itu. dan
semoga semangat menggapai
mimpi anak-anak itu takan luntur
oleh waktu.

Saya kagum pada teman-teman
inspirator yang mau dan bersedia
meluangkan waktunya untuk
memberikan inspirasi-inspirasi yang
bisa diwujudkan. saya sangat
senang dan belajar banyak dari
pengalaman mendokumentasikan
kelas inspirasi ini.

Foto-foto ini akan jadi saksi
berbingkai akan kesuksesan mereka
kelak, saksi yang akan menceritakan
tentang begaimana mimpi itu mulai
tumbuh dan tentang masa
permulaan bagaimana menggapai
mimpi.

