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Inauguració de la nova Llar d’infants
ràcies a l’aportació de
G
l’Ambaixada d’Alemanya,
vam poder reconstruir la llar
d’infants de YAMUNA, que era
una caseta de fusta que havia
quedat molt malmesa per les
darreres pluges.
Ara, els 30 nens i nenes d’aquest
curs 2015-2016, disposen d’una
millor estructura que els
protegeix del sol, el fred i la
pluja, formada per dues sales on
es reperteixen per grups d’edats
per realitzar tot tipus d’activitats.

Estem molt orgullosos!
Projecte de
fotografia SARY FEO
arfait té 8 anys i és un dels nens
P
fotògrafs del projecte
Sary FEO. Es va presentar dues hores
abans i va esperar a la porta de l’ONGD
YAMUNA amb la invitació que va
mostrar a familiars, veïns i amics. A
cada sessió hi participen dos nens
fotògrafs i dos enquestadors. En arribar
signen un “contracte” el nen-fotògraf,
l’entrevistador i la persona que ve a
retratar-se, a la qual a més es realitza
l’entrevista (el pagament de la sessió
fotogràfica es fa per intercanvi, tens
sessió amb fotografia, dónes
l’enregistrament d’un testimoni
personal, anècdota, record i rondalla.
Cada persona tria com, amb qui i amb
quin atrezzo vol representar-se.
Comença la sessió amb una fotografia
que porta el número que lliga la imatge
amb la veu. El retratat tria, entre
diverses imatges, quina voldrà endurse a casa en paper fotogràfic. Serà el
nen qui lliurarà la imatge protegida en
un marc de plàstic. Retrat en mà sempre que tinguem llum per poder-lo
imprimir!-, S’inicia l’entrevista.
Ens hem trobat amb retrats divertits.
Una professora que va portar a tots els
seus alumnes, un home que va voler
fotografiar-se cantant amb la seva
guitarra o un altre que va triar retratar-se amb el seu carro de
zebús a la porta d’entrada a Sary FEO.
Encara no tenim les transcripcions de les entrevistes en francès.
No obstant això, us podem avançar que l’equip d’enquestadors
està molt emocionat amb les històries que van escoltant.
En aquests 3 mesos han passat a retratar-se per Sary FEO
i ens han deixat també el seu relat, més de 500 persones!

Merche Fernández i Xeixa Rosa
Voluntàries - Responsables del projecte Sary FEO

os joves vinguts del carrer l’any
2006, a qui vam escolaritzar per
sota del nivell que els hi pertocava
per edat, amb molt d’esforç, van
acabar la primària. Posteriorment van
fer el primer curs de secundària
abans de passar a una Formació
Professional en fusteria. Van acabar
els 3 anys amb èxit i van ser
seleccionats per a cursar un quart
any d’especialització. Amb una gran
il·lusió us podem compartir que el
centre de formació professional els hi ha trobat feina de fusters a
Moramanga, localitat de Madagascar. Ja s’hi han incorporat i
n’estem molt orgullosos ...ells encara més!

D

G R À C I E S

a

t o t s !

Publicació semestral per a socis i col·laboradors de Yamuna

Nous
companys
de viatge
em signat un acord de
col·laboració amb l’associació
Malagasy CREEVIE (Centre de
Reeducació i Desenvolupament) per
donar-los un cop de mà en les activitats
que intenten tirar endavant.
Aquesta entitat gestiona un centre de dia
per a persones amb dificultats i
discapacitats intel·lectuals.

H

Realitzen tasques de sensibilització per
famílies per ajudar-los a prendre
consciència de les particularitats del seu
fill. Treballen en xarxa amb diverses
associacions locals i donen suport als
pares dels nens i joves que formen part
de l’associació.
Han posat en funcionament un Centre de
Rehabilitació i Desenvolupament on s’hi
duen a terme diverses tasques:
*Programa d’Educació Individualitzat
(IEP) amb activitats d’aprenentatge i
activitats culturals i esportives; es
procura dur a terme un acompanyament
especialitzat d’acord amb les necessitats
de cada usuari.
* Sortides i excursions a l’aire lliure
*Natació
*Activitats d’aprenentatge laboral i
orientació

Vols apadrinar un dels 22 nens
i joves de CREEVIE?
Actualment tots els col·laboradors
són voluntaris. El suport de YAMUNA
permetrà contractar un o
dos educadors especialitzats i
d’aquesta manera incidir més
i millor en cada cas.

Col·laboracions: ES28-1491-0001-2110-3473-3715

EDITORIAL

YAMUNA A CALCUTA

MIREM EL PASSAT AMB SATISFACCIÓ

Estiu 2015: Celebrem 10 anys
de col·laboració amb la KHSchool

Madagascar acabem de celebrar 10 anys de projectes. De
vida activa al 100% ja que abans n’havíem passat un parell
fent gestions per a ser reconeguts com a ONG internacional
i tenir el suport de les autoritats locals per a treballar-hi.

A

Vam obrir les portes de la Granja-Escola (primer projecte de
Yamuna) el 2005 i fins avui hem conegut moltes persones, hem
compartit històries molt particulars, hem arrencat projectes amb
entusiasme, hem plorat l’adversitat en molts moments.
Hem comptat amb gent local implicada sense la qual no ens
n’hauríem sortit. També expatriats i voluntaris que s’hi han
desplaçat per a dedicar-hi el seu temps en cos i ànima, en un món
on el temps té un ritme totalment diferent i les jornades
laborals són de 24hores.
Darrerament, estem passant uns anys
molt durs econòmicament, hem hagut de
prendre decisions dràstiques i lluitar per
mantenir-nos. Tots vosaltres amb la
vostra fidelitat heu estat una peça clau
per a no enfonsar-nos.
Ara, acabant el 2015, veiem el futur amb
esperança i el passat amb satisfacció.
Molts nens, nenes i joves que han arribat
a nosaltres de situacions tremendament
adverses, enfants de rue molts d’ells amb
un passat indescriptible i una perspectiva
de futur molt fosca, han crescut s’han
format i ben alimentat, s’han casat i treballen. Alguns són pares
de família, d’altres escolaritzats pràcticament a la secundària, han
acabat formacions professionals i han trobat feina també, dones
monoparentals han pogut estabilitzar les seves vides sense
dependre d’uns marits que no les respectaven, fent-se valdre
davant dels seus fills i d’elles mateixes.
Gaudim d’un treball en xarxa molt consolidat que ens fa veure el
futur amb un cert optimisme dins d’una realitat que òbviament,
no és la desitjada...ni de bon tros.
Lluny del tant anhelat objectiu de poder deixar d’existir com a
ONG, gràcies a haver deixat de ser necessaris podem, si més no,
dir que moltes persones per les quals hem existit, ens han deixat
de necessitar i això, per si sol, ja és una gran satisfacció.
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 sòcies
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

ormalment una de
N
les primeres coses
que faig cada any quan

“La joia de poder participar i treballar
amb els infants de YAMUNA”
E

l passat mes d’agost, les voluntàries Marta, Maria, Txell,
Mireia, Belen i Laia de Barcelona, Álvaro i Jerome de Madrid,
vàrem poder gaudir d’una de les més gratificants experiències de
la nostra vida. Vàrem tenir la satisfacció de poder participar i
treballar amb els infants de YAMUNA, i poder aportar una mica de
la nostra collita, tot fent diferents activitats: esports, jardineria,
música, dansa, ceràmica… i la veritat és que van ser ells qui van
plantar una petita llavor en els nostres cors.
Com pot ser que uns nens amb tan poc, i amb tants problemes,
tinguin la capacitat de somriure tant i de mostrar-se tant feliços i a
més a més de robar-te un somriure a tu, que aparentment ho tens
tot a la vida?

L’experiència amb aquests nens, i amb totes les persones amb
qui hem tingut l’honor de treballar i compartir, ha canviat les
nostres vides. Recordarem sempre aquells artistes del ball, de la
cançó, dels esports, del dibuix, la dedicació i l’entrega. La seva
cultura és de respecte i generositat. Tenen poc, però ho
comparteixen amb tothom. Aprofiten i reutilitzen, somriuen i
saluden. Són tímids i educats, i per sobre de tot són humils.
Quan Narindra, el professor d’esports, els hi va explicar que ja
marxàvem, l’últim dia, i els hi va dir alguna cosa en Malgaix, els
nens ens van aplaudir, ens van abraçar i aleshores vàrem plorar
com magdalenes.
Laia Llorens
Voluntària-Agost 2015

HP col·labora amb YAMUNA
G

ràcies a la iniciativa del
David Claramunt, soci de
YAMUNA i treballador
d’Hewlett Packard vam poder
participar en el concurs anual de
projectes socials que l’empresa
realitza. En David va defensar els
projectes de YAMUNA davant
del comitè de selecció juntament
amb 20 entitats més. Vam tenir
la sort de ser una de les 4
entitats seleccionades. Tots els
treballadors col·laboren amb
donatius en les diverses activitats que ells mateixos organitzen i
de l’import total que en surt, l’empresa el dobla.
Gràcies a tots ells pels 10.200 euros recaptats.

arribo a Calcuta és anar
a visitar l’escola
Khanna High School
for girls. Com cada any
ja m’estaven esperant,
amb la invitació per a
participar en els actes
que l’escola fa el dia
15 d’agost per celebrar
la independència de
la Índia.
Aquesta invitació va tenir un component extra, se’m va demanar
de participar en la desfilada que fa tota l’escola pels carrers de
l’entorn. El fet de passejar-me pels carrers del voltant de l’escola,
tot i ser enmig d’un ambient ben festiu, no va deixar d’impactarme, al tenir a tocar les cases de les nenes que estem ajudant.
D’adonar-me com és d’important que aquesta ajuda nostra no
s’aturi o aquestes criatures no sortiran mai de la misèria que les
envolta. La seva escolarització els permet una vida totalment
diferent a la dels seus pares i com a dones els obre portes
totalment tancades per a elles.
El dia de la
commemoració el
president del patronat
que regeix l’escola, Mr
Rajesh Khanna, fill del
fundador, va anunciar
que aquest octubre es
creava una fundació
per a poder construir
escola per a infants a
partir de 3 anys i també
per a poder fer la
somniada escola
d’infermeria que
permetrà que moltes
nenes puguin seguir
estudiant. YAMUNA es
va comprometre a fer una aportació per a col·laborar en el
projecte. És una molt bona notícia que l’escola creixi tant per a
baix com per a dalt.
Una altra noticia que ens ha d’omplir a tots de satisfacció va ser
saber que una nena acollida al programa d’escolarització de
YAMUNA, en l’examen del curs X, examen que es fa des dels
organismes oficials, va ser qui va treure les millors notes, va
quedar la Nº1 de tot Calcuta.
Com a premi vaig entregar-li un sobre amb una quantitat
monetària, gentilesa d’una padrina de YAMUNA. Al donar-li se’m
va fer un autèntic nus a la gola, la seva cara d’alegria i sorpresa,
acompanyada del pensament que si no hagués estat per la
generositat de qui la està apadrinant, aquesta nena estaria portant
la casa i cuidant dels germans o potser ja estaria casada i en canvi
se l’hi ha obert una oportunitat que mai hagués pogut assolir.
Després d’aquests 10 anys de col·laboració omple de goig el
poder comprovar com l’escola està creixent i al mateix temps
s’està enfortint.
Francina Alsina
Voluntària responsable del programa d’escolarització a l’Índia

