
Gràcies al donatiu d’una
sòcia, hem pogut
recuperar durant 10 dies a

tots els nens que teníem acollits
al Centre TSINJO, en el que han
estat unes SÚPER COLÒNIES!
Hem comptat amb voluntàries
desplaçades que han donat un
cop de mà a l’equip local.
Ha estat una bogeria per ells
retrobar-se, per nosaltres...un
plaer indescriptible!!! 
Després del sotrac emocional
que ens va representar tancar el
centre de menors i externalitzar
tots els nens, hem pogut mica
en mica, anar concretant i
estabilitzant cada cas. Els que
vam traslladar a d’altres centres
els hi transferim l’apadrinament
i en fem un seguiment. Els que

van poder ser recuperats per la
família requereixen un
seguiment més intens i
l’assitent social el du a terme.
Assumim en molts casos els
lloguers de petites vivendes on
s’ha traslladat la família per
atendre les criatures en millors
condicions. Tots assiteixen a
l‘escola, mengen cada dia i
tenen metge i tractaments quan
ho necessiten. Grups de
germans on el gran és major
d’edat s’han quedat als
allotjaments que YAMUNA els
ofereix de forma temporal, i es
fan càrrec dels petits. 
Els 10 dies de colònies 
han estat un punt de trobada
entranyable, tant de bò ho
puguem fer cada any.
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El millor regal!

Benvinguts a Maison Tsinjo  
El darrer mes de juliol vàrem estrenar la Maison Tsinjo. Ja s’hi

han allotjat viatgers solidaris que hi han passat uns dies. Han
conegut els projectes de YAMUNA, han fet alguna visita cultural i han
descansat una mica abans d’emprendre la tornada a casa, després
d’intensos dies de ruta pel país. Gràcies a tots per apropar-vos a
Madagascar i a YAMUNA, amb respecte, interès i amb ànim de
col·laborar. Més informació: www. yamuna.org-Vacances Solidaries

Actualment aquest programa estabilitza 152 persones (59 dones i
93 menors), permet la cohesió social de 59 famílies, així com una

dinamització de la comunitat del barri on ens trobem.

34 famílies en situació de marginalitat reben un suport regular que
les permet viure amb dignitat i mantenir els seus fills amb ells i en
bones condicions. Reben suport psicosocial familiar i l’oportunitat de
treballar i obtenir recursos necessaris per a millorar les condicions de
vida de la família.

Seguim lluitant per la consolidació de la Cooperativa de Dones
VEHIVAVY MIHAVOTRA, actualment amb 25 dones, en la qual es
fomenten activitats generadores de recursos i de comerç just.
YAMUNA posa a la seva disposició: tallers, maquinària i eines,
parcel·les agrícoles, habitatges socials per a les dones. 

Gràcies a l’Ajuntament de Sant Cugat i a l’Ajuntament de Manresa
aquest any hem pogut donar una gran empenta a la branca agrícola
de la Cooperativa on 10 dones estan rebent els suport formatiu i
tècnic necessari per convertir-se en professionals de l’agricultura
ecològica, permetent l’autonomia per a elles i i les seves criatures.
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PROGRAMA d’escolarització a l’Índia
A l’Índia 140 nenes per al curs 2014/2015 poden anar

a l’escola KHANNA HIGH SCHOOL de Calcuta amb
el suport de YAMUNA. Sense aquest, elles no tindrien
possibilitat d’estudiar, ja que les famílies amb escassetat
de recursos prioritzen la formació dels seus fills, i fan
treballar a les nenes, reduint totalment les seves
expectatives de futur.

PROGRAMA de formació professional d’adults
Des de mitjans del 2014 i amb la el suport de les autoritats locals,

hem activat la formació d’adults, aprofitant les infraestructures 
de la Cooperativa de Dones fora d’hores de producció. 

Per al curs 2014/2015, 48 dones han iniciat una formació en costura.
La demanda és molt elevada, esperem disposar de més recursos per
ampliar l’oferta de formacions.  
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I N F A N T S  I  J O V E SE D I T O R I A L

SEGUIMENT DELS PROJECTES

Em trobo a Madagascar en viatge de seguiment dels projectes. 
Hi passo un mes i procuro com cada any treballar amb l’equip
local per conèixer d’a prop les dificultats amb les que es troben

dia a dia i procurar trobar conjuntament els camins a seguir. Sempre
des de la humilitat i el respecte, doncs valorem molt la seva tasca i la
seva professionalitat per intervenir en una realitat tant dura i adversa.
És un estira i arronsa econòmic entre les possibilitats reals de que
disposem i les necessitats reals amb les que ens trobem…
mot difícil de gestionar.
L’any passat va ser un viatge molt amarg, tancàvem el centre
d’acollida per falta de recursos i no va ser ni fàcil ni agradable
enfrontar-nos als nens per explicar-los la nova situació i trobar-los
una solució alternativa que no els fes més vulnerables. No podem dir
que ho aconseguíssim al 100%, però sí en la major part dels casos.
Aquest any, com ja sabeu, li hem donat un nou ús a l’edifici per mirar
d’aconseguir altres vies de finançament que no ens facin dependre
només de les subvencions i les donacions. Poder ser una mica
autosuficients i generar part del recursos que necessitem per tirar
endavant els projectes i mantenir l’atenció a totes les criatures,
aquest és l’objectiu. Però l’edifici segueix sent una casa d’acollida,
doncs hi tenim 6 dels menors que viuen a YAMUNA des del 2005
amb una educadora que fa de mare acollidora.

Ha estat una gran satisfacció arribar aquí i no trobar l’edifici tancat i
en desús, que era com podia haver estat si no haguéssim reutilitzat
l’espai. Els nens hi donen molta vida, s’hi troben com a casa i fan que
encara s’hi puguin sentir les rialles i les cançons que tant han marcat
tots aquests anys de vida del Centre de menors. L’espai adaptat per a
viatgers solidaris, que anomenem Maison Tsinjo, ha quedat
acollidor i confortable, facilitant que les persones que s’hi vulguin
apropar s’hi puguin trobar com a casa, sempre dins d’una realitat ni
de bon tros semblant a la que vivim a Europa. Val a dir que la Natàlia,
cooperant desplaçada per a posar en marxa aquest nou projecte, s’hi
ha integrat totalment i fa que la casa d’hostes sigui realment un
projecte de futur. Els nens reben als visitants amb alegria i els acullen
a casa seva com faria qualsevol amfitrió, sembla que les seves vides,
tant adverses fora d’aquí, han trobat una estabilitat que els permet
actuar sense rancúnia. Els casos que vam externalitat ajudant a les
mares a pagar el lloguer i assumint totes les despeses de les
criatures, entren i surten del recinte com sempre, doncs segueix sent
el seu referent i els que encara hi viuen, els seus “germans”.

Marxaré aviat, agraïda d’haver pogut tornar a Madagascar a treballar
en positiu i a mirar el futur amb esperança. La tasca que els membres
de l’equip local du a terme, té un immens valor tot i no deixar de ser
com granets de sorra perduts en una platja vasta i adversa.

Mireia Trias i Trueta 
Responsable de Projectes 

Support i seguiment dels 80
nens i nenes externalitzats del
Centre Tsinjo de qui ens seguim
ocupant d’una manera regular. 
Val a dir que aquest canvi, tot i que
difícil, ens ha permès salvar 
el vaixell d’un enfonsament més que
provable. Hem pogut reorientar les
nostres prioritats cap a activitats
educatives i formatives sempre
prioritzant els nens i les dones com a
sectors més vulnerables de la
societat.

Nutrició i educació de 320
nens i nenes al Centre
Educatiu Mandrosoa
a Vontovorona. Al CEM es serveixen
850 àpats al dia. Hi ha 70 nens i
nenes a la llar d’infants i parvulari i,
250 alumnes de primària i
secundària que hi completen la mitja
jornada a l’escola pública.  Els pares
i mares de tots aquests nens
participen un dissabte al mes en una
jornada de bricolatge i manteniment
de les instal·lacions, fent de l’escola
un projecte participatiu entre
mestres, alumnes i famílies. També
fan torns a la cuina per ajudar a la
cuinera amb el menjar. Agraïm
especialment la col·laboració de
l’Ajuntament de El Prat de Llobregat.

600 alumnes milloren les seves
condicions d’estudis de primària.
Des de l’any 2012, YAMUNA
col·labora activament amb dos
col·legis públics de la zona facilitant
suport econòmic i material escolar
per millorar 
les condicions d’aprenentatge
acadèmic d’aquests nens i 
nenes. Ja s’han recolzat més de 
1.500 nens en aquest programa.

PROGRAMA
de protecció integral

d’infants i joves
A finals del 2014, fins a 810 nens 

de la regió Analamanga, s’han
beneficiat de les diferents branques

d’aquest programa, amb una 
reducció significativa de la seva

situació de marginalitat.

Equip social a
Madagascar  i
voluntàries

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


