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L’ONG local aconsegueix 4.000 euros,
la primera ajuda directa als projectes
Publicació semestral per a socis i col·laboradors de Yamuna

Escolarització a Calcuta
quest any el projecte d’escolarització a Calcuta de YAMUNA està
d’aniversari. Vam començar a col.laborar l’estiu del 2005 arran de
la meva estada per fer-hi voluntariat en una entitat de la ciutat.

A

Vaig conèixer la Khanna High School for Girls de Beliaghata, un dels
barris més pobres de Calcuta. Em va impactar el relat de la seva
directora. M’explicava que, tot i ser una escola per a persones amb
pocs recursos, moltes nenes no teneien accés a l’educació, ja que els
pocs guanys de les seves famílies, es reservaven a la dot, que a
l’Índia condiciona el nivell social del futur marit.
Quan em van dir el que costava l’escolarització d’una nena durant
un any, incloent l’uniforme i el material necessari, vaig quedar
impactada. A casa nostra aquella quantitat no és prohibitiva per a
ningú, però per allà sí: d’aquesta xifra depèn el futur d’una noia,
passar de l’analfabetisme a la possibilitat d’obtenir el que seria
l’equivalent al nostre segon de batxillerat.

L

a Júlia Altés va fer les pràctiques del Màster en Cooperació
Internacional amb nosaltres a Madagascar. Una de les seves
tasques va consistir a col·laborar en la formalització de l’ONG local
TSINJO MANAMPY NY ANKIZY, formada pels professionals de
YAMUNA a Madagascar.
Actualment actua com a contrapart nostra i com a ONG, ha tingut
accés a la sol.licitud de petites subvencions per a entitats
internacionals establertes al país.
Gràcies a l’important paper de la Júlia, l’aportació de 4.000 euros
de l’Ambaixada Alemanya permetrà reconstruir la llar d’infants.
Era un barracó de fusta que va quedar totalment malmès amb el cicló
del passat mes de febrer. Amb aquests diners s’està fent una
construcció que garantirà la durabilitat del projecte.

G R À C I E S

a

t o t s !

Voluntariat a la
seu de Barcelona
E

l paper de les voluntàries a Barcelona es consolida. Reforcen i
multipliquen les possibilitats de l’equip de YAMUNA.
Amb la seva tasca permeten que els nostres objectius arribin
molt més lluny.

Li vaig donar la meva paraula a la directora de l’escola: tan aviat com
arribés a Barcelona, buscaria padrins per aconseguir escolaritzar
nenes. I tot va sortir rodó: d’entrada en vaig trobar 35 que van
permetre a 35 nenes anar a l’escola.
Casualment vaig conèixer la Mireia i la Glòria, ànimes fundadores de
YAMUNA, que em van acollir junt amb el projecte d’escolarització, el
van integrar i li van donar la cobertura legal necessària.
En aquests 10 anys hem ajudat a fer créixer l’escola: Hem comprat
material (bancs, pintura...). Hem pogut impartir fins al nivell XII (quan
vam començar només podien estudiar fins al X, que seria l’equivalent
al nostre 4art d’ESO). I des de l’any passat tenim l’homologació per
impartir estudis d’infermeria, una molt bona noticia.
Dels 35 padrins inicials, hem arribat als 140 actuals. Gràcies a la seva
col·laboració i confiança, YAMUNA ha ajudat a canviar la vida i el
destí de moltes nenes. Algunes estan cursant estudis universitaris,
però encara n’hi ha que no poden anar a l’escola per manca de
recursos, per això seguim lluitant, volem canviar aquesta realitat.

Francina Alsina
Voluntària responsable del programa d’escolarització a l’Índia

Agraïm sincerament el seu entusiasme, tot i que sovint aquesta
casa sembla la famosa Cabina dels germans Marx: milions de
coses a fer, ràfia per tot arreu i totes esquivant-nos per poder
treballar i deixar treballar a les altres… desesperadament
fantàstic!
Actualment hi ha 6 voluntàries que vénen de forma regular a la
seu de Barcelona, però hi ha un equip d’altres 20 persones amb
les quals comptem, a més de les que hi ha a les delegacions de
Manresa, El Prat de Llobregat i Sant Cugat del Vallès.
La implicació i l’entusiasme dels voluntaris i de les voluntàries de
YAMUNA converteixen en èxit les activitats que es proposen, per
tal de recaptar fons que permetin dur a terme els projectes,
difondre‘ls projectes a Madagascar i a l’Índia, i la sensibilització de
la situació que pateix bona part de la seva població i la
repercussió de les nostres accions vers aquest països.

Col·laboracions: 1491-0001-21-1034733715
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FIRA ONGs

10 ANYS SOBRE EL TERRENY

Dia de les Associacions a Madagascar

es primeres famílies que van formar part del Programa de
Reinserció socio-laboral de Dones de Yamuna van arribar l’abril
del 2005. Mares que havien viscut molt temps al carrer,
maltractades, abandonades pels companys. Duien un petit farcell
amb totes les seves pertinences i les dels seus fills. Veure-les arribar
caminant, carregades de nens, primes i brutes… va marcar un abans
i un després a les nostres vides.

L

L

En aquests 10 anys, hem après moltes coses. Hem conegut la cara
més amarga de la pobresa i de la marginació, la injustícia de l’atzar,
que col·loca en una banda o l’altra de la balança, afavorint o
minvant les expectatives de futur, donant o traient valor a la vida, que
hauria de tenir el mateix preu a qualsevol racó del món.
Visualitzar la tasca feta amb dones i infants exclosos socialment al
llarg d’aquests 10 anys, ens ajuda a valorar les empreses i persones
que heu ajudat a mantenir vius els projectes de YAMUNA, malgrat les
dificultats que la tremenda reducció de l’ajuda oficial al
desenvolupament, que darrerament ha obligat a tantes entitats
a tancar els seus projectes de cooperació internacional.
Mirar enrere també ens serveix per agrair encara més, el suport
constant de tantes persones que, tot i la difícil situació que tenim a
Catalunya, consideren que la marginació i la pobresa no s’han de
permetre, ni aquí ni enlloc i segueixen confiant en nosaltres i en
l’equip de professionals malgaixos que representem.
Aquest any, més que mai, ens centrem en l’educació d’infants i joves,
però també en la formació professional d’adults. En un país on les
mancances són tant extremes i tant de base, la capacitació és l’única
eina que pot fer que les persones per qui treballem, puguin capgirar
la seva realitat, lluitar i defensar els seus drets i els dels seus fills, que
les dones puguin decidir per elles mateixes i no depenguin de ningú,
que els nens tinguin una esperança de futur que trenqui amb el cercle
de pobresa del qual provenen.
Som una entitat petita: a Barcelona hi tenim la seu, amb tres
treballadores i 400 socis, però la tasca que fem es multiplica gràcies
al voluntariat i a l’equip local de 24 professionals de Madagascar. El
2014 hem aconseguit que 1150 nens i dones de les regions
d’Analamanga (Madagascar) i de Calcuta (Índia) s’hagin beneficiat
dels programes de YAMUNA, reduint significativament la seva
situació de marginalitat.
Per nosaltres, el valor d’una vida digna no té preu, ni aquí ni enlloc.
Esperem poder seguir creixent per arribar a més persones.
Mireia Trias i Trueta
Responsable de Projectes

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

Equip de Yamuna

SISTER ACT al Teatre Tívoli de Barcelona
G

ràcies a la cessió de 400 localitats per a una funció del Musical
SISTER ACT, vam poder recaptar 13.500 euros. A més, amb la
gran satisfacció que totes les persones que van venir a veure la
funció van gaudir d’allò més, ja que és un gran espectacle.
Gràcies a la col·laboració de l’Andreu Buenafuente i la Sílvia Abril,
que amb la seva generositat i dedicació fan possible actes benèfics
d’aquest tipus. Gràcies a tots els membres de la companyia Sister Act
per rebre tant bé la proposta, a EL TERRAT i a STAGE per a facilitar la
funció benèfica.

Lliçó de solidaritat dels alumnes
de sisè de l’escola Gravi
ls alumnes de sisè de
l’Escola Gravi de Barcelona
han constituït una Cooperativa
d’alumnes i han decidit que
una part dels guanys els volien
destinar a una ONG i
afortunadament ENS HAN TRIAT A NOSALTRES!

E

El dia de portes obertes de l’escola van vendre tot tipus de productes
que prèviament havien elaborat ells mateixos. Van recollir 400 euros
que ens van entregar en mà el dia que els vam fer una xerrada
explicant les diferències entre la vida dels nens a Catalunya i la vida
dels nens a Madagascar, on
a més van mostrar una gran
maduresa i sensibilitat.
Aquests fons ens han
permès donar 3 àpats al dia
als 50 nens del parvulari
durant 2 mesos així com
comprar tot el material
necessari per a realitzar
activitats durant aquest
període.
Gràcies a tots!!

Nova i imaginativa iniciativa de l’Andreu
Buenafuente per donar-nos un cop de mà
través del concurs “Berto en tanga”
A
organitzat pel programa “En el aire” del
canal de televisió LA SEXTA, els espectadors
van compartir les imatges a twitter i
en resultà guanyadora la dissenyadora
Lara Ziur.
S’han produït 582 samarretes amb el seu
disseny i els beneficis de la venda aniran
destinats a Yamuna.
Gràcies..., tot suma!
http://www.lolacamisetas.com/es/producto/5
82/camiseta-berto-en-tanga

Berto Romero

a Unió Europea va
organitzar la Jornada
de les Associacions a
Antananarivo, capital de
Madagascar el dia 9 de
maig.
S’hi van poder inscriure
les associacions socials i
humanitàries que
treballen arreu del país,
d’aquesta manera van
tenir l’oportunitat de
mostrar les activitats que
realitzen i de conèixer
altres organitzacions, intercanviar idees i experiències.
YAMUNA va presentar-hi els seus projectes, entre els que hi ha la
Maison Tsinjo, una casa d’hostes que vam inaugurar l’any passat.
No sols és una font de finançament alternatiu per als projectes
socials, sinó que representa una oportunitat per donar a conèixer una
realitat força allunyada dels viatges turístics ordinaris. Aquesta
iniciativa, que tant va agradar als assistents, permet fer visible d’una
banda la societat malgaix, amb els seus costums i les seves
tradicions, i d’altra banda, la tasca que YAMUNA desenvolupa al país.
A la fira vam compartir l’espai amb la Cooperativa de Dones Vehivavy
Mihavotra, que va presentar els seus productes de Comerç Just
d’artesania i costura, i també amb l’ONG Tsinjo – Manampy ny
Ankizy, la contrapart local amb la qual treballem a Madagascar.

Viatgers solidaris

a Maison Tsinjo s'està donant a
conèixer no només entre els
viatgers solidaris que visiten
Madagascar, també entre els
residents expatriats que vénen a
passar el cap de setmana amb
nosaltres. Coneixen els projectes i
participen en algun dels tallers que
els proposem realitzar per les dones
de la Cooperativa. Elles tenen un
paper important, ja que fan de
mestres i es treuen un sobresou,
els clients aprenen una activitat
artística i s'emporten a casa un
article fet amb les seves mans.
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