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Tonga soa Manel sy Diana
any Madagasikara!

Aparador de PILMA-Diagonal, Nadal 2012
stà apunt d’acabar el
primer curs escolar del nou
Centre Educatiu que vam
posar en funcionament gràcies a
la implicació de l’Andreu
Buenafuente i la Silvia Abril.
Com ja sabeu el centre
complementa la mitja jornada
d’escola pública. Es fa reforç
escolar, doncs el nivell acadèmic
és molt baix i cap d’aquests
nens i nenes rep suport a casa,
ja que la majoria dels pares són
analfabets. També tenim previst
introduir progressivament
activitats esportives, artístiques,
etc.
S’ha treballat estretament amb
les escoles de la zona per
seleccionar els alumnes més
necessitats. Aquest primer curs
hem tingut 145 alumnes. Ha
estat una experiència molt
enriquidora. Hem treballat en
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Nova commanda de PILMA
grups de 15 alumnes, un
privilegi per a tots ells,
acostumats a l’escola a ser
grups de 60 o 70 nens i nenes.
Aprofitem per avançar-vos que
per al proper mes de
Novembre, Estem organitzant
una nova
GALA BENÈFICA amb l’Andreu
i la Sílvia, aquesta ens ha de
permetre garantir el curs
escolar 2013-2014 per al doble
d’alumnes, us mantindrem
informats de l’esdeveniment!

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.

ILMA ha tornat a confiar en la COOPERATIVA DE DONES i ens ha
fet una nova comanda, val a dir que amb els moment difícils que
vivim a Catalunya és molt d’agrair que no tirin la tovallola i
apostin per projectes com aquest.
Aquest Nadal, podreu tornar a trobar articles a les botigues de PILMA
a Barcelona, les dones ja hi treballen de valent!
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Nens de YAMUNA ensenyant
els projectes al Manel i la Diana

l Manel Carreras i la Diana
Davis s’han desplaçat a
Madagascar per a fer un
voluntariat amb YAMUNA.
Ja hi van passar un parell de
mesos l’any 2007 amb les seves
dues filles i ara que les tenen a
la universitat, força encarrilades,
han decidit fer un parèntesi a les
seves vides i traslladar-se a
Madagascar per a fer un
voluntariat ni més ni menys que
de… dos anys!!! es diu ràpid.
Porten una setmana i ja patim
pel dia que marxaran. Estan
implicadíssims, la Diana és
mestre i esta ajudant en
l’organització del Centre
Educatiu, el Manel és directiu
d’empresa i està participant en
el funcionament i gestió de la
Cooperativa. Com que viuen al
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Centre d’Acollida a les hores
lliures aprofiten per participar
en l’educació dels seus 70 nous
fills i filles….o 140 ja que els
caps de setmana, amb els
externs, la xifra tranquil·lament
es pot doblar. En fi, tot un
repte!!!
El més important és que tot
l’equip local els ha rebut amb
molt de carinyo, val a dir que
estan molt oberts a suports
externs i això ha permès que
s’incorporessin a totes les
tasques de funcionament, amb
una gran naturalitat.
Han fet un bloc on podrem anar
seguint les seves peripècies,
no us el perdeu!
http://2013carrerasdavid.blogspot.com/

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

Equip de Yamuna

Col·laboracions: 1491-0001-21-1034733715

EDITORIAL

VOLUNTARIAT

“Els petits es fan grans!”
Com la cançó d’aniversari...

El tiet Patric sempre il·lusionat

”el temps passa volant…” fa ben poc que aquests nois i noies

quest mes de juny, hem
A
rebut la visita de la Neus
Serrahima, que ja es va

entraven al programa de YAMUNA. Venien del carrer, de situacions
d’extrema pobresa, no havien trepitjat mai una escola, però la
motxilla que carregaven de ben petits, ja els hi pesava massa.

La Neus i la Fanja explicant
desplaçar amb l’Estel Baldó fa
contes a la llar d’infants
dos anys per a dur a terme una
formació de mestres. Aquest
cop ha vingut ella sola durant un mes i mig per a fer un seguiment
del funcionament i aprofitament de tot el material didàctic que el
darrer cop van portar per a «L’ESCOLETA», el parvulari del Centre
Educatiu. També ha portat activitats per als petits de dos anys de la
llar d’infants. La Neus va comptar amb el suport de la Fanja, una noia
malagasy que ha viscut a Barcelona des dels 14 anys i que parla
perfectement el català i el castellà, això les va permetre fer les
activitats amb els petits en catalanomalagasy!

“els petits es fan grans,” van recuperar pes i talla, es van
adaptar als horaris, les rutines, les obligacions, les responsabilitats,
també a tenir garantit el plat a taula i poder “perdre el temps” jugant
i rient amb els amics. No ha estat gens fàcil, però han pogut créixer
com a nens i nenes, aquest era l’objectiu.
“sembla ahir que vas néixer…” certament ha passat volant!
com amb els fills d’un mateix, però…molt més ràpid encara, suposo
pel fet de no veure’ls a diari.
“…i ara has fet 18 anys!!!” doncs sí, en tenien vuit, nou, deu, al
2005 quan els vam conèixer i ara ja són adults i comencen una vida
independent, quina emoció! deixen el centre on s’han criat.
Estan nerviosos, però molt
il·lusionats i contents, deixen el
CENTRE d’ACOLLIDA per
començar una nova vida. Els hi
hem arreglat tres casetes de les
que destinem a acollir famílies
del programa d’integració
sociolaboral de dones. Una pels
4 nois i una per les 5 noies, la
tercera és la sala d’estudi, per
als que segueixen estudiant.
Els hi donem setmanada i ells
s’organitzen la compra del
menjar i dels productes
d’higiene, les espelmes,
la cuina, la neteja, etc.
Vénen a ser com pisos
d’estudiants on aprendran a
viure sols i a tenir cura d’ells
mateixos. Uns aniran a la
universitat, altres han estudiat
una formació professional i
comencen les pràctiques
laborals. En quant al seguiment
mèdic el segueixen fent al
Centre d’Acollida com fins ara.
Si tot va bé, s’hi podran estar
mentre acabin
els estudis i s’estabilitzin
laboralment.

La pintura del portal va ser una activitat coordinada pel Patric
enim un voluntari que per
tercer any consecutiu s’ha
desplaçat a Madagascar a
donar-nos un cop de mà. Hi
passa 15 dies i bàsicament ens
ajuda en tasques de
manteniment del Centre
d’Acollida, que són infinites!!
També dedica totes les estones
que pot a estar amb els nens.
Aquest any, ha construït un parc
infantil amb l’ajuda de tots ells i
també han pintat el portal
d’entrada del recinte. Els nens i
les nenes s’engresquen a
participar en tot allò que els hi
proposa, els hi encanta!
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Vero, Nivo, Ernestine, Natacha, Claudine

Seguiment de
L’Escoleta

A més, el Patric fa una col·lecta
entre els seus amics i coneguts i
amb els diners que recull,

convida tots els nens i nenes un
cap de setmana d’excursió.
Aquest cop han viatjat a
Antsirabé, a 150km de Tana. Es
van allotjar en una escola i van
poder tastar totes les activitats
de l’indret com muntar a
cavall, visitar el parc
d’atraccions i banyar-se en una
piscina.
Aquest any, que anem tant i tant
justos i no podem sortir-nos de
les necessitats bàsiques, la visita
del Patric ha estat més ben
rebuda que mai! Allà el
coneixen per «TONTON»
Patric, que vol dir «tiet».
Aprofitem per agrair al Tiet
Patric en nom de tots els nens i
nenes del centre, la seva
implicació!

Taller de melmelades
NEUS a més, va aprofitar per a fer
Ldeauna
taller de melmelades i conserves de «sofregits» amb les dones
la cooperativa.
Es van fer grups de 6 dones i totes van participar activament en el
taller. Estaven encantades, cadascuna d’elles es va poder emportar a
casa mostres del que havien produït.

Fira artesanal
Herizó, Clement, Titiana, Heritiana

Per nosaltres és molt emotiu i especial anar veient com fan el seu
camí, comprovant com les eines que els hi hem proporcionat entre
tots, els hi obren portes. De moment els seguim d’a prop, de fet els
diumenges, aprofitant que la directora del centre d’acollida o
l’assistent social treballen, vénen a dinar al centre. Això ens permet
parlar-hi i saber quins problemes tenen i com els van resolent o
ajudar-los més directament si ho requereixen. De fet TSINJO,
el centre d’acollida, sempre serà casa seva…molta sort a tots
nois i noies!

Mireia Trias i Trueta
Responsable de Projectes

l darrer mes d’abril va tenir lloc
E
una fira d’artesans a Madagascar
organitzada per el CENAM (Centre
Nacional d’Artesania Malagasy), amb
la col·laboració del Ministeri
d’Artesania. Va ser una bona
oportunitat per a donar a conèixer la
COOPERATIVA DE DONES i
compartir estratègies de difusió i
defensar el criteri de comerç just en
el funcionament. Els productes van
tenir una bona acollida. El mercat
local és un repte per a la cooperativa,
doncs ens interessa molt que
aquesta s’hi consolidi i no depengui
només de l’exportació.

