ACTIVITATS

DINAR BENÈFIC de...post–Nadal !
quest any el tradicional Dinar de Nadal de
A
YAMUNA s’ha hagut de passar al 25 de gener,
perquè el Casinet d’Hostafrancs de Barcelona,
l’espai habitual, ha estat d’obres.
Lògicament perjudicarà la venda de Nadal que
sempre era una empenta per nosaltres, però ens
permetrà tornar-nos a trobar i explicar l’evolució
dels projectes.
Preneu nota, 25 de Gener a les 13h al Casinet
d’Hostafrancs. Mostrarem l’artesania i rifarem
les paneres de “post-Nadal” amb la fantàstica nit
d’hotel al Gran Hotel Central de Barcelona,
que sempre és benvinguda!
Aquest any tindrem una actuació especial com a
final de festa. No us ho perdeu!(confirmar assistència)

Botiga Solidària a les Galeries Maldà
l mes de desembre hi ha hagut una
E
botiga de YAMUNA atesa per voluntàries.
S’hi han presentat novetats que han estat
molt ben acollides!.
Durant tot l’any ens podeu trobar a la nostra
seu al carrer París, 97 de Barcelona,
perquè pots donar sentit als teus regals
comprant a YAMUNA!

Benvinguts

VOLUNTARIAT
Hi ha hagut moments que pels
jardins del Tsinjo, l’aigua ens ha
arribat fins als genolls! Amb la
pluja, cada dia una mica, es va
malmeten el camí que, entre els
arrossars, porta al Centre
Educatiu Mandrosoa (CEM).
La canalla més petita troba
difícil passar-hi ja que comencen
a faltar-ne bocins... és el caminet
aixecat a manera de mur, d’un
parell de pams d’ample, entre
dos camps plens d’aigua i
plantes d’arròs que hi van
creixent.
De totes maneres, cada dia,
quan comença a ploure, la
canalla en celebra l’arribada
gaudint de la refrescant dutxa
després d’un dia ben calorós.
Aquest final de trimestre, a més
de la pluja, hem començat a
rebre arròs, llegums i oli del
Programa Mundial
d’Alimentació, i amb la seva
contribució hem pogut ampliar
el grup de nens que dina amb
nosaltres, ja que a l’aportar el
PMA la base, nosaltres podem
comprar més acompanyament
–que inclou verdures, proteïnes i
fruita.

Ara, estem donant el dinar als
alumnes del CEM, que d’altra
manera, segurament no
menjarien fins a arribar a casa al
vespre. Així, cada dia es prepara
arròs i “acompanyament” per a
uns dos cents nens, amb la
col·laboració tres mares
voluntàries, que van fent torns.
A Madagascar és gairebé tant
important poder proporcionar
un àpat com serveis educatius.
Hi ha moltes famílies que si no
poden accedir a un programa
com el que YAMUNA ofereix a
través del Centre Educatiu a
Mandrosoa, només poden donar
una mica de mandioca aixafada
per esmorzar als seus fills, i al
vespre el que hagin pogut
comprar si han tingut feina i han
guanyat un jornal. De fet, al
CEM es fa evident que molta de
la canalla no té accés a les tres
menjades que gairebé tots
nosaltres, a Europa, donem per
segur.
Amb l’any nou, esperem poder
ampliar l’oferta dque ara fem en
col·laboració amb el PMA,
encara a més famílies dels
entorns de Vontovorona!

ILMA ha tornat a donar un vot de confiança a la Cooperativa de
Dones Vehivavy Mihavotra, fent una comanda que les ha tingut
treballant a totes força mesos. És una sort comptar amb empreses
que entenen la necessitat de donar suport a iniciatives d’aquest tipus,
dignifica la feina d’aquestes dones i les permet millorar la qualitat de
vida d’elles i dels seus fills.
Si passeu per les botigues de la Diagonal o del Carrer València,
podreu veure els nous articles exposats. Val la pena!

P

AJUDA’NS ...amb un altre soci!

SENSE RECURSOS NO HI HA FUTUR!
YAMUNA compta amb un equip local potent, el suport dels
voluntaris i voluntàries, l’empenta i la il·lusió de l’equip a
Catalunya, però res no és possible sense els recursos econòmics.
Per això, volem agrair la fidelitat de tots els socis
i col·laboradors i demanar-vos que cadascun de vosaltres
pugui aconseguir un altre soci.

Publicació semestral per a socis i col·laboradors de Yamuna

SEGONA GALA
de l’Andreu Buenafuente
i la Sílvia Abril per YAMUNA

Manel Carreras i Diana David
Voluntaris des del juny 2013

Foto: Pau Barrena
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PILMA es torna a implicar
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t o t s !
mb l’eslògan “Una nit
màgica = Un any d’escola
a Madagascar”, l’Andreu
Buenafuente i la Sílvia Abril van
tornar a sumar esforços per
organitzar la segona gala
benèfica per YAMUNA.
El passat 4 de novembre, al
Barcelona Teatre Musical, més
de 1.000 persones van gaudir de
l’espectacle dirigit i presentat
per l’Andreu Buenafuente on
varen actuar Estopa, M-Clan,
Pastora, La Shica, Sara Pi,
Messegers, el còmic Pep Plaza,
els presentadors i humoristes
Berto Romero, Jose Corbacho i
l’actriu Sílvia Abril. Tothom es
va implicar per aconseguir
realment UNA NIT MÀGICA, el
públic, els artistes, les persones
de darrera el teló, les empreses
col·laboradores.

A

Després d’aconseguir acabar la
construcció del Centre Educatiu
Mandrosoa (CEM) a
Madagascar, gràcies a l’èxit de
la primera edició del festival
l’any 2011, l’objectiu d’aquesta
segona edició ha estat finançar
UN ANY DE L’ESCOLA per als
230 alumnes que aquest curs
s’hi han inscrit. Com ja sabeu
el CEM complementa l’escola
pública (on els nens hi fan torns
de 2-3 hores) amb reforç escolar
i activitats esportives i
artístiques de tot tipus.
Amb la compra d’un baobab,
els assistents a la Gala van
poder participar en un sorteig
d’un viatge per a dues persones
a visitar els projectes de
Yamuna a Madagascar.
Els afortunats van rebre
encatats el premi!

Gràcies per recolzar els projectes a l’Índia i a Madagascar!

Equip de Yamuna

Col·laboracions: 1491-0001-21-1034733715

EDITORIAL

VOLUNTARIAT

EXTERNALIZACIÓ dels nens
i nenes del TSINJO

L’esport ens fa a tots iguals!

olem compartir amb tots vosaltres les novetats del
Centre d’Acollida Tsinjo. Ja fa un any vam començar a
valorar la situació de cada grup de germans acollits.
Sempre ha estat el nostre objectiu ajudar a les famílies perquè
un dia poguessin recuperar el seus fills. La realitat del país ha
fet que la temporalitat s’allargués més del desitjat, però
finalment, ara fa uns mesos vam considerar que havia arribat
l’hora.
Per una banda, el suport i el treball amb les famílies permetia
el retorn de moltes de les criatures i per altra, el treball en
xarxa amb altres entitats i centres d’acollida ha facilitat la
recolocació dels que a casa no estan preparats per recuperarlos. Un grup de vuit, es quedaran amb una mare d’acollida.

V

urant els tres mesos que
he estat voluntària al
Centre d’Acollida de
YAMUNA, a Madagascar, tots
els alumnes del Centre Educatiu
Mandrosoa han asistit a dos
entrenaments d’una hora i mitja
de voleibol per setmana. En els
entrenaments han après a jugar
en equip, els principals gestos
tècnics i la dinàmica del joc en
sí. També han après rutines
d’escalfament i d’estiraments.
Al final dels tres mesos hem
celebrat un torneig de voleibol
per a tots els equips, on jugaven
partits 4 contra 4 en equips de 67 nens i nenes. Tothom va tenir
la seva medalla!

D

La nostra realitat econòmica fa que no poguem mantenir
l’estructura del centre d’acollida, la crisi ens ha afectat a tots i
els apadrinaments, que són la clau per ajudar aquests nens i
nenes, cobreixen les despeses d’aquests nens quan estan amb
la seva família, però no interns. Com a externs els hi podem
garantir una escolarització de qualitat, cantina al mig dia i una
assegurança mèdica per a tota la família.
Com a interns l’estructura és tant gran que la despesa per nen
suposa tres o quatre vegades els apadrinaments, cada cop més
insostenible per a una entitat petita com la nostra...
Mantindrem contacte amb tots ells perquè la treballadora
social en farà un seguiment regular. Ja hem acordat amb les
famílies, la mare d’acollida i els centres amb els que
treballarem en conveni, que tres cops l’any, per Nadal, Pascua i
l’estiu els ajuntarem a tots a l’escola que tenim a Vontovorona
per fer-hi unes colònies i que es puguin retrobar.
Aquesta nova situació ens permetrà concentrar els esforços en
ampliar i millorar el Centre Educatiu Mandrosoa, on ja hi tenim
230 alumnes i esperem progressivament poder-ne rebre més.
Cada cop l’escola pública és més deficitària i la demanda de
formació per part de la comunitat on ens trobem és molt
elevada. Una educació de qualitat és l’única esperança per què
aquests nens i nenes trenquin el cercle de pobresa del que
provenen i centrarem els nostres esforços en aquesta línea.
Mireia Trias i Trueta
Responsable de Projectes

A més del voleibol, amb les
samarretes que vaig fer i vendre
a Barcelona abans de venir, vaig
poder comprar molt material de
plàstica i dos cops per setmana
he col·laborat amb els 45
alumnes del pre-escolar.
Hem fet tot tipus d’activitats:
dibuix lliure, plastelina, taller
de titelles, treballs amb paper de
seda i paper de celofan, tallers
de pintura amb pinzell, rodets o
amb les mans.
També he tingut l’oportunitat de
realizar una avaluació de
diagnòstic psicològic de tots els
nens del centre, com a base per
una possible col·laboració
posterior amb un psicòleg local.
A nivell personal l’experiència
ha estat molt gratificant. Abans
de venir a Madagascar, havia
entrenat molts equips durant
6 anys, però és increïble com
aprenen de ràpid aquests nens i
nenes, sembla que tenen una

habilitat especial per adquirir
tots els gestos tècnics. Com a
entrenadora és molt satisfactori
poder veure el progrés dels teus
jugadors en només tres mesos i
realment gratificant veure com
van gaudir jugant els partits del
torneig que vàrem organitzar.
El infants del preescolar també
han fet un gran avenç, ara són
uns autèntics experts amb el
punxó, pintant amb les mans i
colorejant amb ceres.
A més, a nivell emocional és una
experiència molt enriquidora.
Estar en contacte amb els nens i
nenes cada dia m’ha regalat
milers de somriures, abraçades,
balls, cançons i moments que
mai oblidaré.

parlar amb professors i alumnes
per tenir tota la informació
necessària, van quedar alguns
dels problemes identificats
(manca d’ombra, degradació
dels espais durant l’estació de
pluges …) i tot i començar a fer
alguns esbossos, era difícil
continuar sense tenir un plànol
de tot el centre. Justament
d’aquí va sorgir la idea de fer un
taller per dibuixar el plànol de la
seva escola. Després d’una
primera classe de dibuix tècnic,
triangulació, escala… i la
fabricació d’una cinta mètrica
artesanal, ens vam posar tots a
mesurar i dibuixar.
Finalment, ara que ells han
acabat el trimestre, toca fer una
mica de balanç d’aquest dos
mesos al centre.
Al no tenir experiència a nivell
docent – a part d’algun taller, o
activitats més lúdiques- és difícil
valorar les classes de dibuix a
nivell pedagògic, però a nivell
personal recordo una frase que
em va dir el meu germà quan va
començar a fer de professor que
ho resumeix prou bé:
“Es molt gratificant anar a tre-

ballar i veure que el teu esforç
se l’emporten a trossets els
petits que tens al davant”
Pel que fa a les fotografies, mai
abans havia fet tants retrats, i
continuo pensant que és una
feina molt difícil, però aquesta
sensació d’estar obrint una
finestreta per a que tots els
padrins puguin treure el cap a
10.000km ha estat suficent
motivació.
Per últim, només agrair a
YAMUNA i a tota la gent -gran i
sobretot petita- del centre
d’acollida per haver-me permès
ser un més de la família durant
tot aquest temps, molta sort i
fins aviat!

Jordi Blas
Voluntari novembre-desembre 2013

Escola, menjar i moltes pluges!

Laura Esparré
Voluntària octubre-desembre 2013

Classe de disseny
“Fianarana a sary”
aig contactar amb
YAMUNA directament des
de La Reunion amb la idea
de venir a documentar el dia a
dia del centre d’acollida i donar
un cop de mà en les activitats
que es duien a terme al centre.
En arribar i donat que treballo
en un despatx d’arquitectura
especialitzat en mobilitat, vam
parlar de fer un cop d’ull al
Centre Educatiu Mandrosoa
per mirar d’aportar idees en
l’arranjament dels espais.
La primera setmana, desprès de
veure els usos de l’escola i

V

uan vàrem arribar tot just
començava l’estiu a
Barcelona i l’hivern aquí a
Madagascar. Vàrem escriure
explicant un xic com passàvem
els dies, què fèiem amb la
canalla i també sobre la pols
vermella que ho envoltava tot
per la manca de pluja. Ara, uns
mesos més tard, havent deixat
l’hivern enrere, finalment ha
arribat la temporada de pluges.

Q

Cada tarda, un xic més aviat que
l’anterior, comença a formar-se
una tempesta. Primer ressonen
els trons força estona i a poc a
poc van caient grans gotes
d’aigua. A mida que es va fent
fosc el cel s’il·lumina amb
llampecs espectaculars i la pluja
arriba de debò, plou durant força
estona de manera
extraordinària, de debò costa
creure que en pot caure tanta.

(Segueix a la contraportada)

