Benvinguts

Sommeliers: Tendresa
E
l grup musical Sommeliers, format
per la Rocio Seligrat (veu), Violeta
Paulina Sánchez (violí), Patricia
Romero (piano), Teresa Noguerón
(clarinet) i Laia Reverté (violoncel), va
presentar el passat 13 de desembre el
videoclip solidari Tendresa, un tema
de Lluís Llach.

L’entrada a l’acte tenia un preu/donatiu de 5 euros i es va destinar a
col·laborar en assegurar els àpats diaris dels 372 nens i nenes de
YAMUNA, que tenen un cost mensual de 1.340 euros.
Aquests nens i nenes són fills de jornalers i sovint arriben a l’escola en
dejú, al vespre potser només poden menjar mandioca aixafada si els
pares no han pogut treballar aquell dia.
Gràcies Sommeliers per la vostra solidaritat i compromís!

Tallers de
sensibilització a
les escoles
E

ls ajuntaments que formen
part de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
han atorgat subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la
cooperació internacional per sensibilització a Catalunya. Acabem de
rebre la gran notícia de que el nostre projecte de Sensibilització a les
Escoles ha estat seleccionat. Ja fa temps que oferim tallers de
sensibilització que promouen l’Educació al Desenvolupament,
tractant la temàtica de Les causes de les desigualtats entre els pobles i
persones. Creiem fermament que s’ha d’apostar en aquesta línia per
crear una societat civil forta, que pugui fer front a injustícies amb les
que no estem d’acord, i que no tenen res a veure amb els valors de
solidaritat i cooperació que defensem. Els nostres nens i nenes
podran ser agents transformadors d’aquest canvi tant necessari.
Comptar amb l’ajuda de l’AMB ens permetrà seguir treballant en
aquesta línia.

Estrena del documental Tantara
L'

estrena del documental TANTARA, produïda per NOSOTROS
FILMS i amb la col·laboració de l'ajuntament del Prat de Llobregat,
el Consolat Honorari d'Espanya a Madagascar i el Consolat de
Madagascar a Barcelona, va ser tot un èxit, tant de crítica com
d'aforament. El reportatge narra la historia d'una viatgera que
descobreix la difícil realitat d'un dels països més pobres del món:
Madagascar i explica la
tasca sobre el terreny de
l'ONGD YAMUNA.
El documental ens presenta
una terra plena de
contrastos i diversitat, un
país que és Àfrica i Àsia al
mateix temps, on el poble
Malagasy lluita dia a dia per
la seva subsistència.
Pots adquirir el DVD per 10
euros a la seu de YAMUNA
al C/ París 97 - Barcelona
+ info: www.yamuna.org
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Khanna High School Girls
A

quest proppassat mes d’agost, seguint el tradicional viatge de
seguiment a l’Índia i visita a l’escola, vaig poder veure les aules que
l’any anterior m’havien explicat que volien fer i que en la comunicació
del mes de juny us vàrem presentar, amb fotografia inclosa, com a
novetat al Khanna High School.
Acostumada a veure la precarietat i austeritat de les aules de l’escola, va
ser un autèntic regal poder-les veure modernes, plenes de llum i de
joguines pels més petits, quan al costat mateix hi ha les cases tant
precàries i sense els serveis bàsics, que és on viuen. Aquest espai és
utilitzat per les tardes per les alumnes del cursos superiors que volen fer
reforç d’anglès, al que YAMUNA ha contribuït assumint la despesa de la
mestra; així hem aconseguit que cap nena en quedi exclosa.

Publicació semestral per a socis i col·laboradors de Yamuna

NOVA CASA
D’ACOLLIDA

Vaig tenir una trobada amb les nenes apadrinades que ja estan en els
darrers cursos. Quan fa ja més de 10 anys que estic visitant-les i recordo
les seves carones, al mirar-les ara fetes unes noietes i amb unes ganes
immenses de superar la seva pròpia condició, no pots evitar sentir una
gran satisfacció que vull compartir amb tots i totes vosaltres.
Però quan varen aconseguir que se’m mullessin els ulls va ser quan una
d’elles es va aixecar i amb veu tremolosa em va explicar que els seus
pares eren molt pobres i que ella mai hagués pogut anar a l’escola, que
gràcies al seus padrins de YAMUNA estava allà i que això ho portaria
sempre en el seu cor, m’ho deia mentre es posava la mà al cor i
s’ennuegava amb les seves llàgrimes.
A partir d’aquí la resta de companyes es van encomanar i va ser un
seguit de “i jo” “i jo” una d’elles va acabar dient “quan sigui gran i tingui
una feina, faré el mateix que YAMUNA ha fet amb mi, ajudaré a
alguna nena que els seus pares no tinguin diners, sou un exemple
per a mi”.
Gràcies a tots i totes els qui esteu fent que aquestes nenes/noietes,
tinguin una porta oberta a la vida que sense el vostre ajut mai
la podrien tenir.

Francina Alsina
Responsable del Projecte d’escolarització a l’Índia

G R À C I E S

a

t o t s !

H

a estat un cúmul de circumstàncies que ens han permès posar
en funcionament aquest nou projecte. L’estabilitat de l’entitat
recuperada amb molt d’esforç i amb el suport i fidelitat de tots
vosaltres. Les colònies del mes d’agost on els nens que vivien al
Centre d’Acollida es retroben cada any i ens permeten valorar de
forma exhaustiva la seva situació.
Treballadors implicats i sensibles com la Tahina que s’ha ofert com a
mare d’acollida per a tirar endavant un segon grup familiar.
Doncs sí, les colònies van facilitat que 7 dels menors que hi van
participar ens demanessin de tornar amb nosaltres.
La seva situació era de desemparament tot i viure amb les mares i
aquestes rebre ajuda nostra per fer front a les despeses escolars i
nutricionals dels fills.
La possibilitat d’obrir un nou grup no era descabellada i la necessitat
majúscula, quan la Tahina va venir a oferir-se com a mare d’acollida,
se’ns va obrir el cel! És una persona implicada, treballadora, sensible,
que va començar com a beneficiària de YAMUNA i que coneix massa
bé la duresa de la vida en la marginalitat. Estima els nens i se’n fa
càrrec com si fossin seus, els nens estan radiants de tornar a estar
amb nosaltres. Només cal veure’ls-hi la cara de felicitat.

Sensibilitzacions DINIKA
Gràcies a un programa de la Unió Europea dedicat a les
Associacions que treballen per la població de Madagascar,
hem pogut ampliar el ventall de formacions al CEM.
Alumnes, pares i professors han participat, des de l’inici
d’aquest nou curs, a xerrades informatives i tallers sobre
prevenció de violència de gènere, toxicomania, sanitat
sexual i reproductiva, importància d’anar a l’escola o
explotació sexual infantil, entre d’altres. L’equip local al
complet va poder gaudir d’uns tallers sobre ciutadania on,
a part d’aprendre, s’ho van passar d’allò més bé.
Entre pares, nens i mestres hi participen unes 550 persones,
pensem que després, podran influir
molt positivament en la comunitat.

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

EDITORIAL

NOU PROJECTE JOVE

COOPERATIVA

SEGONES OPORTUNITATS

C’entre d’orientació professional
G

Noves sòcies
M

ls viatges de seguiment sempre ens guarden sorpreses… de
vegades dolces, altres amargues. El darrer mes de juliol vaig
estar a Madagascar, és una sensació estranya… quan hi arribo
sento que torno a casa, quan marxo també sento que vinc cap a casa.
Un matí, treballant al despatx, vam tenir una visita inesperada. Un
dels nens que havia viscut amb nosaltres al centre d’acollida i que
vam externalitzar com tants d’altres, va aparèixer per sorpresa. Venia
acompanyat per una dona correctament vestida i educada.
Sabíem que el nen s’havia escapat del centre on l’havíem transferit
3 anys enrere, amb un germà. Havia tornat al carrer i hi vivia, amb el
seu pare alcohòlic i l’altre germà de 17 anys que també havíem tingut
a TSINJO. El seu cas era una espina clavada per nosaltres, el germà
de 17 anys per mi, encara més.

E

La visita em va deixar glaçada, es van asseure i ens van explicar que
vivien al carrer, el pare havia mort feia 3 mesos i amb la dona
s’ajudaven per trampejar la duresa i violència de les llargues nits al
ras. El petit volia tornar a estudiar
i la dona l’acompanyava per
demanar-nos la seva partida de
naixement, la necessitava per
buscar-li una escola. Ella, tot i no
tenir casa, es dedicava a la venda
ambulant i pensava que podia
ajudar-lo amb els estudis.
Li vam demanar a la dona que
sortís del despatx per poder parlar
amb en Sarobidy a soles i
contrastar tota la informació
rebuda, ens semblava tot
surrealista. Ell ens va dir que tot
era cert, era amiga del seu pare,
des que el pare havia mort
s’ajudaven mútuament, després
de 3 anys al carrer havia decidit
que volia tornar a estudiar. Quan
va fugir del centre va buscar al
pare i al germà, durant dos anys
havien viscut del que guanyaven
vigilant un cotxe, hi dormien dins
per evitar robatoris, però la
propietària del cotxe s’havia mudat i feia mesos que no tenien ni
feina, ni aixopluc. L’assistent social li feia preguntes i ell anava
responent, a mesura que explicava més coses del seu dia a dia,
s’anava ensopint més i més, baralles, por, ensurts, el pare mort al
carrer, policia, corredisses, nits en blanc…després de molta estona de
parlar-hi li vam preguntar, tu realment què vols fer? La sorpresa va
ser majúscula, un somriure li va il·luminar la cara i mai oblidaré la
seva mirada quan va respondre, Tornar aquí...a Tsinjo!
Viure a 10.000km de les persones a les que intentes donar un cop de
mà en un país on la necessitat es tant abundant i extrema et permet,
en moltes ocasions, posar la raó per davant dels sentiments, però
quan ets allà és una altra història. Dit i fet, no li vaig poder dir que no
i l’endemà l’anàvem a buscar al seu barri. Ens l’hauríem quedat
aquella mateixa nit però l’assistent social va suggerir que millor
tornés d’on havia vingut amb la dona que l’havia acompanyat, que la
gent no pensés que ella l’havia venut o alguna cosa pitjor, a més calia
avisar al seu germà. Va marxar somrient i preguntant segur que
sabeu on trobar-me? a quina hora em vindreu a buscar?
El dia després tots esperàvem impacients. Jo patia per si aquella
última nit havia pogut ser complicada, si li passava alguna cosa no
ens ho perdonaríem mai. Finalment van arribar, tot havia anat com
previst només una sorpresa, no venia sol el seu germà de 17 anys
també estava amb ell, només ens volia saludar. No tinc paraules per
descriure l’emoció d’aquell moment, havien passat 3 anys, en Michel
havia crescut molt, el darrer cop que el vaig veure encara era un nen,

ràcies al
suport de
l’Ajuntament de
Sant Cugat i
l’Ajuntament
de Manresa
podrem posar en
funcionament un
nou projecte que
pensem pot tenir
un impacte molt
positiu en la
comunitat on ens trobem emplaçats.

Es tracta d’un CENTRE D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PER A JOVES.
Volem ajudar-los a iniciar-se en les exigències del món laboral,
realitzant pràctiques en empreses amb les que s’establiran
convenis de col·laboració o ajudant-los a arrencar petits negocis
amb microcrèdits.
Portem 11 anys treballant en aquesta zona i considerem la formació i
la capacitació com una de les eines més efectives per trencar el cercle
de pobresa de les poblacions desafavorides. El nostre objectiu i la
nostra forma d’entendre la cooperació van en la línia de la promoció i
l’enfortiment de les capacitats productives, ampliant les oportunitats
d’ocupació dels sectors marginals.
En els darrers anys ens estem trobant amb molts casos de joves a qui
hem ajudat a formar-se i que malauradament, després troben fortes
dificultats per incorporar-se al món laboral: tenen una formació, però
no la poden aplicar. Els hi falta una base que els permeti preparar un
CV, preparar una entrevista de feina, recursos i tècniques per buscarne, etc. També disposar de l’oportunitat de reforçar la formació amb
pràctiques reals en empreses ordinàries.
El projecte que estem apunt d’iniciar, requereix d’un responsable, un
orientador juvenil que s’encarregarà de vetllar per tots aquest joves.
Paral·lelament a les pràctiques en les empreses, s’impartiran dues
formacions que considerem prioritàries i directament relacionades
amb la vida laboral, per una banda el francès per reforçar l’ús
d’aquesta llengua a nivell oral, doncs és imprescindible per donar un
valor afegit als joves en pràctiques i per altra la sensibilització en
sanitat sexual i reproductiva, doncs la prevenció de les malalties de
transmissió sexual i el control de la natalitat, tenen un impacte directe
en la vida laboral de les joves.

sempre disposat a ajudar, a carregar paquets, a netejar, a fer
bricolatge, el que fos! Ara estava molt canviat, era tot un homenet!
molt més alt, més prim, brutíssim, però la mateixa mirada noble i en
molt poca estona... el mateix somriure.
El petit portava un farcellet amb totes les seves coses, venia feliç, per
quedar-se. Els nens de la casa el van acollir amb molta tendresa, un
d’ells li va oferir compartir el seu llit. L’endemà no donava a l’abast
jugant amb la pilota, voltant amb bicicleta, ajudant en tot el que se li
demanava, des d’allà on fos li veies les dents blanquíssimes de orella
a orella.
Ara ja fa uns mesos que viu amb nosaltres, es lleva cada matí a les 04
per estudiar, el seu germà gran també s’ha quedat, està allotjat en un
dels habitatges socials que tenim per a joves. Està estudiant per a
treure’s el carnet de conduir i paga els estudis fent mitja jornada de
manteniment a l’escola.
I per nosaltres? molta, molta, molta satisfacció.
Les segones oportunitats poden ser molt millors que les primeres.

Mireia Trias i Trueta
Responsable de Projectes

adagascar s’està consolidant
la feina ben feta, les
cosidores i artesanes comencen a
tenir clients regulars, això les fa
sentir molt capaces i les permet
anar diversificant els clients. Han
pogut incorporar noves sòcies i
ara ja hi treballen de manera
estable un grup de 15 dones.
Tenen molts projectes entre mans:
Una gran empresa de Madagascar encarrega bossetes de roba
fetes amb soga, un tipus de cotó amb el que es treballa molt en el
país. Les comandes són cada 4 o 6 mesos, cosa que contribueix molt
a estabilitzar l’economia de les dones. L’empresa està satisfeta amb la
feina que han fet, i també els hi ha encarregat els uniformes de les
dones del servei de neteja que treballen per a aquesta societat.
També els hi han fet una comanda molt gran de complements, tant
de costura com d’artesania, per tal de donar a conèixer la feina que
les dones fan, amb l’idea d’ajudar-les a ampliar la seva cartera de
clients. A la cooperativa han rebut ja algunes visites d’associacions o
empreses que s’han interessat pels seus productes.
Nombroses són les escoles de la zona que han encarregat a les
cosidores de la CVM les bates per als seus alumnes aquest curs
escolar 2016/2017.
Tot i que aquestes comandes arriben només un cop a l’any i totes
alhora, són una altra font d’ingressos que a la vegada ajuda a les
dones a poder pagar l’educació dels seus fills i filles.
La demanda a costura no para de créixer, i comencen a treballar
conjuntament amb entitats properes, per tal que les dones fabriquin,
per exemple, els uniformes dels nens beneficiaris de l’ONG francesa
Ketsa, llençols pel Dispensari Mèdic del poble, ...
D’altra banda, les dones tenen clients esporàdics com ara esglésies
de Vontovorona que les contacten quan tenen cerimònies o
celebracions, per tal que les dones facin els vestits dels participants.

Tallers dels viatgers solidaris
E

ntre juliol i agost
hem comptat amb
la visita de viatgers
solidaris que han
aprofitat la seva
estança a la Maison
TSINJO per fer tallers
amb els nens i nenes
durant el casal d’estiu.
Els viatgers solidaris
que passen uns dies a
la Maison TSINJO,
tenen la possibilitat de
Andreu Buenafuente en el taller RETRATS que va fer
triar entre fer alguna
amb els nens i les nenes del Centre Educatiu Mandrosoa
sortida cultural o un
taller amb els nens i nenes del Centre Educatiu.
Hem tingut visites de famílies amb fills adolescents que han gaudit de
l’experiència. Des de YAMUNA procurem que la Maison TSINJO sigui
una segona llar tant per als locals com per als estrangers que s’hi
apropen a passar uns dies.

