Africa Viva – Memòria 2010

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010 ÀFRICA VIVA
2010 ha estat un any espacialment dur degut a la crisi econòmica que
ens afecta a tots, tant als països del nord com als sud, per això volem
començar aquesta memòria donant les gràcies a les institucions que
han mantingut les seves subvencions i, molt especialment, als socis i
donants que ens continuen recolzant. Gràcies pel vostre esforç i per la
vostra confiança en el nostre projecte.

ACTIVITATS DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT - BURKINA FASSO

ASSOCIACIÓ AIDONS L’AFRIQUE EMSAMBLE
Aquest any tots els recursos destinats a la cooperació pel desenvolupant els hem destinat a
projectes amb la ONG local Aidons l’Afrique Emsamble (AAAE) que us varem presentar l’any
passat.
Aquesta associació amb seu executiva a Irim un poblet del departament de Rambo, i seu
administrativa a Ouahigouya (capital de la província), treballa a diversos departaments del
Nord-est de Burkina des del 1996.
Està molt ben organitzada sobre el terreny amb una xarxa de Consells de desenvolupament
als pobles on treballa. L’associació ha creat a cada poble o barri un CLCCR (Conseil Local de
Concertation des Communautés Rurales du village) compost per set membres, tres dels quals
com a mínim han de ser dones. Aquest consell, format per gent de la comunitat i totalment
voluntària, és qui proposa a l’associació els projectes a realitzar en la comunitat sempre dins
el marc de desenvolupament rural i la millora de la productivitat, i és corresponsable junt
amb l’associació del correcte desenvolupament del projecte. En parallel, AAAE té un grup
d’animadors i formadors que treballen amb les comunitats ajudant a dur a bon terme els
projectes i dinamitzant la població. Aquesta doble estructura fa que, per un costat, AAAE
tingui un bon coneixement del terreny i les necessitats de la gent i, per altra banda,
aconsegueix que la participació i implicació de la població en la resolució de les seves
necessitats i problemes sigui molt alta.
2010 ha estat un any clau per enfortir les relacions entre les dues associacions, conèixer els
nostres sistemes de treball i establir una metodologia de seguiment dels projectes. Tot això
ho hem fet mentre posàvem en marxa el nostre primer projecte conjunt que a hores d’ara ja
és una realitat.

Hort i pous per la comunitat de Bembla
Les accions que s’han dut a terme són les següents:


Creació de 2 pous de fondària suficient per tal d’abastir les necessitats de consum
d’aigua durant tot l’any, i especialment a l’estació seca.



Estudi del terreny i delimitació d’un perímetre d’una hectàrea que es destinarà a
hort.



Donació formal del terreny



Delimitació i tancament del perímetre



Preparació del terreny per la creació d’un hort per el cultiu de verdures i altres
productes durant l’estació seca



Dotació d’eines per el treball a l’hort i de les primeres llavors



Realització de campanyes de formació per les dones que treballaran l’hort.

El projecte es va iniciar el darrer trimestre de 2009 quan es va formalitzar l’acord de treball
conjunt entre Africa Viva i l’Association Aidons l’Afrique Ensemble (AAAE). Al mateix temps es
va demanar pressupost per la execució del pou a tres empreses de les zona.

Un cop contractada l’empresa segons criteris de qualitat i cost, es van començar els treballs
al mes de febrer, a mitjans de l’estació seca, doncs es quan es més fàcil triar el lloc on es
podrà disposar d’aigua segura durant tota l’estació i és més fàcil fer les obres de perforació.

Les activitats de l’empresa perforadora del pou es van allargar de febrer a maig incloent
l’estudi les capes freàtiques, la perforació del pou, la construcció dels murs de seguretat i
l’adequació del terreny que envolta el pou.

Al mateix temps la població de Bembla amb l’ajuda d’una animadora/formadora de
l’Association Aidons l’Afrique Ensemble, Madame Ouedraogo AWA, va començar a organitzarse.

L’animadora ha dut a terme una tasca de sensibilització i formació pel bon ús de l’hort, així
com classes de nutrició. També ha donat suport al poble per organitzar un comitè de
manteniment de l’hort i ha ajudat a organitzar els treballs de preparació de la terra i de
tancament de l’hort.

El 26 de juny amb una gran festa a la que va assistir Mr. Idrissa Kounda collaborador Africa
Viva a Burkina es va inaugurar oficialment l’hort de Bembla.

A l’estiu un grup de voluntaris d’Àfrica Viva, va visitar Bembla i va poder comprovar la tasca
feta. Va trobar un hort d’una hectàrea de superfície perfectament tancat per protegir-lo del
bestiar, amb dos pous. Com que era l’estació de les pluges l’hort estava ocupat per plantes
de blat de moro, el cereal més important que es conrea de forma majoritària a tota Burkina
durant l’estació de pluges ja que és la base de la seva alimentació. Un petit espai, però de
l’hort s’estava fent servir com a planter preparant les plantes que es plantarien a partir
d’octubre a novembre quan comenci l’estació seca. A l’hort es plantaran pricipalment
tomàquets, albergínies, cebes, pebrots, cogombres, …

En aquest moment hi ha 50 dones inscrites a l’hort. Desprès d’aquest primer any de rodatge
de l’hort i a mesura que avanci la seva formació i es comprovi que l’aigua es suficient s’anirà
augmentat poc a poc el nombre fins arribar a les 80 -100 dones previstes.

Per tal de poder conèixer amb detall aquest feina us adjuntem els dos rapports enviat per
AAAE de les feines dutes a terme.

Comissió encarregada de l’hort

Collaboren en aquest projecte:
Ajuntament de El Prat de Llobregat
Ajuntament de Palafrugell
Universitat de Girona

Molí de gra i magatzem a Tantouga
Durant 2010 hem aconseguit el finançament necessari per posar en marxa un nou projecte
amb AAAE. Un molí multifuncional i el seu
magatzem per les dones de Tantouga. Un hort i
un
molí
son
dues
gran
eines
pel
desenvolupament de la dona al camp i lluitar
des de baix contra la pobresa i la fam.
El cereal és l’aliment imprescindible i més
important de la dieta burkinabesa.
Les dones de Tantoaga gairebé no han variat la
seva rutina diària des de l’època de la
colonització. A la població no hi ha cap molí. Les
dones segueixen batent el gra sobre la pedra a
l’estil tradicional i això demana molt de temps i
esforç. Amb un molí les dones tindrien més temps per tasques més productives i per la seva
formació. Serà doncs una eina valuosa per l’enfortiment del paper de la dona.
Un molí multifuncional els permetrà:

- Batre el mill, blat i altres cereals
- Carregar bateries de la comunitats gràcies a la seva dinamo
- Obtenir llum per tal que per exemple els alumnes de l’escola puguin estudiar al
vespre.
Madame SAWADOGO Alimata ens ha dit: « ara ja tenim un hort pel cultiu de pebrots, cebes o
albergínies, però encara ens queda una espina: un molí automàtic per reemplaçar els molins a
pedra tradicional que ens permetrà a les dones passar més temps a l’hort i així alimentar
millor als nostres nens, als nostres marits i a nosaltres mateixes”.
La població de la comunitat aportarà al projecte la mà d’obra i els materials senzill de
construcció.

Collaboren en aquest projecte:
Ajuntament de El Prat de Llobregat
Universitat de Girona
Idrissa Kounda, collaborador/representant d’Africa Viva a Burkina
Des del darrer trimestre de 2010, a més d’en Florent Koudoro membre fundador de Africa
Viva i anima africana de l’associació, Africa Viva té com a collaborador a Burkina a Idrissa
Kounda.
Ja fa anys que coneixem a l’Idrissa i ens ha ajudat molts cops tant en la organització dels
viatges i les colònies amb voluntaris així com a realitzar tràmits administratius a Burkina. Per
això ara que en Florent viu a Benin la seva ajuda ens serà molt útil. Idrissa treballarà a
Burkina sota la supervisió d’en Florent.
La feina del Idrissa serà voluntària, rebrà dietes pels desplaçament i un ajut econòmic quan la
collaboració amb Africa Viva l’obligui a demanar festa a la feina.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT

La tasca de Delegacions i els voluntaris:
Els collaboradors i voluntaris d’Africa Viva són els que ideen, desenvolupen i en
definitiva fan realitat les activitats de sensibilització i educació pel
desenvolupament. Aquestes activitats com sempre tenen una gran importància per a
la nostra associació ja que res del què fem a Burkina té sentit si aquí, a casa nostra,
no lluitem per canviar les regles del joc.
L’objectiu de les activitats de sensibilització i educació pel desenvolupament són en
primer lloc donar a conèixer la situació d'empobriment i de desigualtat creixen que
viuen els països del tercer món, i en concret Burkina Fasso, i en segon lloc, convidar
a reflexionar sobre aquesta situació i a pensar què podem fer, quines eines tenim al
nostre abast per canviar les regles establertes.

A Sabadell:
Degut a que els més joves han de ser el motor de canvi social i econòmic, cal que aquests
prenguin consciència dels problemes i de les desigualtats que amaga el món que els envolta
per això ja fa uns anys que a Sabadell intenten dur a terme activitats als centres escolar.

D’altra banda i a mesura que han anat arribant immigrants africans (burkinabesos o no) des
d’Africa Viva hem establert una interessant collaboració amb ells ajudant-los en el seu
procés associatiu. Alhora ells ens han ajudat en diverses activitats per donar a conèixer la
realitat africana.
Les activitats més important d’aquets anys han estat:

•

Del 19 al 24 d'abril exposició "Un viatge per Burkina Fasso" al Centre Cívic de la Creu
de Barberà, dins del marc de les activitats que s'han dut a terme durant la festa de la
diversitat del 2010 a Sabadell.

•

Participació en la Festa de la Diversitat 2010 (24 d'abril a la plaça Argub de Sabadell)
amb un stand d'informació i venda de productes.

•

Durant els mesos d'abril i maig vam tenir una exposició de fotos a l'escola Teresa
Claramunt de Sabadell. La exposició va formar part del projecte interdisciplinar que
es va dur a terme durant el curs 2009-10 amb els alumnes d'educació infantil de
l'escola, relacionat amb el intercanvi cultural.

•

Collaboració amb l'associació APROMAB de Sabadell, en la presentació d'un projecte
de reforç escolar dirigit a alumnes fills d'immigrants a Sabadell.

•

Durant el curs 2009-10 es van continuar fent els tallers "l'Àfrica a l'escola" en diferents
CEIPS de Sabadell.

L'Àfrica a l'escola, tallers per conèixer l'Àfrica Occidental
Es tracta d'un conjunt de diverses activitats destinades als nens i nenes de primària
per treballar i aprofundir sobre l'Àfrica Occidental, defugint els tòpics de pobresa,
fam i misèria per oferir una visió de l'Àfrica com un continent ric en tradicions, ètnies
i cultures. El cicle d'activitats inclou:
 Tres tallers impartits per persones africanes: Coneguem un país de l'Àfrica, Contes
africans i Música africana
 Maleta pedagògica: conjunt de materials didàctics i peces portades de l'Àfrica per
apropar-nos a la cultura africana, amb explicacions i propostes per al professorat.
 Intercanvi de dibuixos: els alumnes poden intercanviar dibuixos amb alumnes d'una
escola africana.
Tots els recursos han estat treballats per Àfrica Viva i Lliga dels Drets dels Pobles amb
la collaboració d'APROMAB, Associació de Ciutadans de Guinea Conakry al Vallès
Occidental, Associació de Dones Africanes, Associació de residents de Costa d'ivori,
Associació Africana de Sabadell, Fundació Sabadell Solidari i Ajuntament de Sabadell.

A Cal Rosal (Berguedà)
Àfrica Viva a la Festa Major de Cal Rosal
Durant el segon cap de setmana de Juliol, Àfrica Viva va participar activament a la festa
Major de Cal Rosal.

o

El dissabte dia 10 per la tarda es va dur a terme un taller de “Batiks” a càrrec del nostre
amic africà Yamba. Ell ens va ensenyar la tècnica del tenyit africà, que consisteix en fer
un dibuix sobre una tela i tapar en cera les parts que no es volen tenyir i deixar
descobertes la resta havent de
repetir aquesta operació tantes
vegades com colors es vulguin
utilitzar. En l’activitat van
participar
12
persones
de
diverses edats. Realitzar aquest
tipus d’activitat permet apropar
la cultura africana a casa nostra,
i
permet
aprendre
noves
tècniques així com uns oficis que
actualment nosaltres no tenim.
Aquesta és una tasca comuna dels
integrants d’Àfrica Viva, apropar
i sensibilitzar mostrant que Àfrica
i en concret Burkina Faso no
només són les males noticies que
arriben pel mitjans de comunicació.
o

Diumenge dia 11 pel matí varem
muntar una paredeta solidària on la
gent podia collaborar comprant
productes realitzats per artesans de
Burkina. Aquesta és una altra de les
nostres
missions,
ajudar
però
utilitzant els seus recursos. D’aquesta
manera, els beneficis obtinguts en
aquesta mena d’actes, serveixen per
seguir fent nous projectes.

Durant els dies de la festa major es van exposar uns murals on es mostraven fotografies de
l’últim projecte realitzat per Àfrica Viva juntament amb AAAE a la localitat de Bembla.
Aquests murals mostraven la nostra tasca i volien agrair la collaboració de la gent de Cal
Rosal en els actes duts a terme en la festa major de l’any anterior i que ens han ajudat a tirar
endavant els projectes.

A Girona
Xerrades a la Universitat de Girona ( UdG).
• 16 D'ABRIL 2010: La UdG porta a terme uns crèdits de lliure elecció sobre la cooperació,
ens varen demanar la nostre collaboració com a ONG. Vam donar a conèixer l' ONG Àfrica
Viva i quins són els projectes que portem a Burkina Faso. El fet de concloure la nostre
exposició amb una dinàmica de grup ens va agradar poder percebre quin era el pensament
dels nostres oients i perquè estaven fent aquest curs.
• 19 NOVENBRE 2010: En el segon trimestre varem tornar a fer una xerrada a la UGD. El què
ens varem proposar aquest cop va ser fer una explicació del projecte a Bembla (hort, eines,
pous). Vam fer també una dinàmica de grup, ja que és la manera que els estudiants
s’impliquin i donin la seva opinió sobre els projecte.

Fires
• 16 0CTUBRE 2010: Cada any a Girona es celebra una concentració de diferents entitats i
ONG's de la comarca de Girona. Africa Viva fa una petita paredeta venent els productes
artesanals burquinabessos i així poder donar a conèixer la seva tasca. Aquest any, a més ens
van donar l'oportunitat de poder fer una petita exposició per a tothom explicant la nostra
tasca a Burkina Faso.

• 20 DESEMBRE 2010: paradeta de productes artesanals de Burkina Faso al CEE Font de
l'Abella. Es porta a terme una petita parada al centre escolar per recaptar diners i alhora per
sensibilitzar als docents de la tasca que es porta a terme a Burkina Faso.

A Palafrugell
8 MAIG 2010: Fira solidària i de Comerç Just a Palafrugell. Un any més Palafrugell va celebrar
la Fira del Comerç Just, aquest any va ser el dia 8 de maig. Hi participen les ONG amb
delegació al poble, som poquetes, però això fa que ens puguem relacionar entre nosaltres,
explicar-nos experiències, tasques... i en general que hi hagi un matí de bon clima entre
totes.

A El Prat
Aquest anys a El Prat hem prioritzat el treball en xarxa a través de la Comissió d’ El Prat
Solidari i les activitats adreçades als joves.
Dins les jornades de sensibilització “El Prat Solidari” que cada any organitza la ciutat, com a
entitat hem organitzat un mini cicle de documentals “Coneguem altres realitats” amb tres
projeccions de temàtica molt diferent . Hem convidat als autors i hem intentat que desprès
de veure tots junts el documental poguéssim compartir les idees i sensacions que les imatges
ens transmetien i debatre sobre les diverses realitats que ens mostraven.

o

13
MAIG
2010:
CUBA:
Documental “No es facil mi’ja”
presentat
per
la
seva
realitzadora
Eva Ariño. A
través de l’enginy d’una família
de Guanabacoa, un barri de
l’Havana, ens ensenya perquè
són claus els verbs: inventar i
resoldre a Cuba.

o

20 MAIG 2010. AFRICA/BARCELONA Documental “Expressions de l’Àfrica
Negra a Barcelona”, del Centre d’Estudis Africans amb pensaments i
reflexions d’artistes negroafricans de Barcelona. Amb la presència de Tania
Adam, una de les autores. Com a contrapunt al documental va ser molt
interessant la taula de debat “Joves immigrants: parla la segona generació”
on joves nascuts a Catalunya fills de pares immigrants ens van explicar la seva
experiència. Ho organitzava Associació Ribapaua.

o

27 MAIG 2010: MÈXIC.
Documental “La Neta 6.0”
de Sergi Sandúa. Mitjançant
l’emissió
de
“radio
insurgente”, una emissora
illegal d’ona curta al 6.0 del
dial, les veus dels rebels
zapatistes de l’estat de
Chiapas, a Mèxic, ens parlen
d’educació,
sanitat
i
habitatge.

Africa Viva aquest anys ha format part de la Comissió organitzadora d’ El Prat Solidari. Dins la
Comissió hem participat a l’organització de la Fira de entitats i les activitats d’aquesta
jornades entre les que cal destacar la Gymkhana per a nens, nenes i famílies. La Gymkhana
proposava 8 proves que feien referència als 8 Objectius del Millenni impulsats per les Nacions
Unides.
o

•

14 MAIG 2010. Matí de fira de les entitats solidàries amb informació dels seus
projectes, activitats, tast i venda de producte.

13 JUNY 2010. Finalment, també hem organitzat al Prat un taller amb caràcter més lúdic
amb la intenció d’apropar els joves a la cultura africana. Hi van participar 15 joves del
agrupament Conxita Busquets.

Aquest Taller l’ha estat dut a terme per africans i ha estat dividit en tres parts:
- Taller de djambés
- Concert de música africana
- Tast de menjar africà

Una experiència molt interessant que estem duent a terme dins la Comissió d’ El Prat
Solidària junt amb l’ajuntament del municipi i el suport de la Federació d’ONGs, és un procés
de reflexió sobre els objectius, les eines a utilitzar i els resultats que cal esperar de les
activitats de sensibilització i educació pel desenvolupament, doncs sovint descobrim que no
sempre aconseguim allò que buscàvem. D’aquesta manera estem desenvolupant un Pla de
Sensibilització pel municipi que ha començat amb la redefinició del concepte de
sensibilització, quins objectius ha de tenir i per tant com han de ser les subvencions i ajudes
a les activitats.

Altres activitats

•

29 MAIG 2010- Fira del Comerç Just–El Prat de Llobregat, El Racó del Món, la botiga
solidària i de comerç just d’El Prat va organitzar una jornada de sensibilització, on la
nostra entitat va participar-hi.

•

20 DESEMBRE 2010 Fira de Comerç Solidari – Cubelles, participem en aquesta jornada
dedicada a les entitats de cooperació al desenvolupament i a potenciar els productes de
comerç just.

XARXES I ASSOCIACIONS
Afriva
-

Viva és membre de diferents xarxes de cooperació i solidaritat de Catalunya:
Coordinadora d’ONGs de les comarques gironines i l’Alt Maresme
Comissió El Prat Solidari
Taula de Cooperació de Palafrugell

MEMORIA ECONÓMICA 2010
Traspàs de compte a la Banca Triodos
La Banca Ètica és una alternativa als bancs convencionals. És una altra forma d’estalviar i
invertir que combina els beneficis socials amb els beneficis econòmics. Comptes d’estalvi,
fons d’inversió o dipòsits a termini que pretenen l’ús ètic dels diners i aposten per empreses
responsables social i ambientalment, projectes que busquen el desenvolupament, la
redistribució de la riquesa i la protecció del medi ambient a qualsevol lloc del planeta. La
Banca ètica té com a principi fonamental la transparència.
A Africa Viva hem pensat que els diners que els nostres socis i donants confien en nosaltres i
que resten sota la nostra responsabilitat fins que són utilitzats en els projectes que es duen a
terme a Burkina, havien de tenir un tracte ètic i socialment responsable per això hem decidit
que calia se conseqüent amb nosaltres mateixos i canviar el nostre compte bancari a un banc
ètic.
D’entre les opcions que hi ha actualment en funcionament a Catalunya (Coop 57, Fiare,
Triodos i Oikocredit) la que s’adequa més a les nostres necessitats en l’actualitat és Triodos
Bank, per això a partir de 2011 serà el nostre banc.

Estat de comptes:
Aquest any, i especialment en motiu de la crisi econòmica, hem realitzat una revisió de
quines són les entrades o recursos de finançament i de les despeses o sortides de la nostra
entitat. L’objectiu d’aquesta revisió és conèixer millor d’on i com obtenim el finançament
dels projectes i valorar si realment aquest finançament s’utilitza de manera eficient i eficaç
en els projectes ja sigui a Burkina o bé en projectes de sensibilització a Catalunya.

Analitzant les dades ens adonen de la gran dependència económica que tenim de les
institucions publiques i que caldria buscar altres alternatives. Dáltra banda, la venta de
productes artesans i solidaris que va començar com una activitat publica per donar-nos a
conèixer ha resultat ser una activitat molt important.

AAAE/Africa viva
Projet Maraichage à Bembla
Département de Ouahigouya
Province du Yatenga Région du Nord.

Rapport d’activité dans le mois
de Février à juin 2010

Du 01 Février au 30 Mai 2010 Les activités de village de Bembla se sont base : choix
de Délimitation du terrain pour la production, instalation des puits dans le jardin, la
creusage des puits et sensibilisation de la population sur les travaux du jardinage.
a) Choix du terrain :
Pour le choix du terrain toute la population Hommes, Femmes et Enfants sont sortirent
pour la circonstance. Après avoir discuté et tourne dans le village leurs choix ont été
porte sur le terrain situé accoté des maisons dans le quel il existait un Monsieur qui
faisait le maraichage. La limite du périmètre est a 50m des maisons a peut près.
b) Installations des puits :
Pour ce qui est de l’installation des puits l’entrepreneur à fait venir un sourcier avec
beaucoup des matériels pour détecter la Nappe phréatique pour les deux puits.
Toute la population était sortie très nombreux Hommes, Femmes pour voir la
technique du sourcier. Deux point d’eau a été implantés ce jour.la distance entre les
deux puits est de 100m. Toute la population était contente de ce travail.
Du 16 Février une visite du président et de l’équipe de l’AAAE, l’entreprise
(ECGTP) se sont rendus également à Bembla pour voir l’avancement des chantiers
des deux puits maraîchers.
c) Creusage des puits :
Entreprise (ECGTP) représenté par son directeur Monsieur SAWADOGO Charle.
Il a formé deux équipes des ouvriers pour commencé en même temps les deux puits
à Bembla.
Le premier puits a attient la nappe d’eau lors de la visite du président les puits ont
déjà 14m et 7m de profondeur mais l’eau montait à 2m pour ce qui
est du premier puits.

d) Sensibilisation de la population sur la production Maraichère suivie :
L’animatrice Madame OUEDRAOGO N. Awa a mené des multiples
sensibilisations avec les femmes sur la fabrication des composte ,( faire du fumier.)
Dans le mois de février 2010 j’ai fais la sensibilisation sur la puériculture avec les
femmes. 4 séances se sont tenues.
Dans le Mois de Mars 2010, 4 séances sont sur l’organisation du jardin, formation
d’un comité de gestion, des activités du périmètre.
- Entretins du sol pour la production maraichère.

-

-

Consommation des légumes par les enfants et des adultes.
Dans le mois d’Avril 2010 sensibilisations sur le traitement du sol, et des
plantes.
Dans le Mois de Mai 2010 sensibilisations sur les critères de choix des
premiers bénéficiaire du jardin
Réception définitive du premier puit
Dans le mois de juin s’était la préparation de l’installation du grillage, pour
Recherche du bois, il y avait plus de 77 personnes et faire des creusages de
plus de 400 trous pour les piquets du grillage.
Trassage des aller dans le périmètre Monsieur Jiro et moi plus la population
nous avons concrétises cette tache.
Les femmes du village ont transporté la terre des puits et mettre sur les
grandes allées dans le jardin.
Tous unis nous vaincrons.
Fin juin préparation de l’arrivé nos amis de l’Espagne, de l’Africa viva.
Je remercie sincèrement les dirigent de l’Africa viva pour leur soutient.

Difficulté Rencontrées :
• Manque de place pour certaines femmes.
• La famine des adultes et les enfants qui souffrent.
• Retard des pluies et multiples poste de sécheresse
constaté.
• Les Réserves alimentaire terminé.

-

Doléances :
Centre d’alphabétisation ;
Augmentation des puits et des superficies du jardin ;
Forage eau potable pour le village ;
Elevage de petits ruminants pour les femmes de Bembla ;
Moulin multifonctionnel dans le village ;
Formation en production, conservation, et de l’écoulement etc.…
Centre de récupération nutritionnelle.

Animatrice

Madame OUEDRAOGO N.Awa

Salutations :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Je remercie Monsieur le Présidant de l’association Aidons l’Afrique Ensemble
(AAAE)
Je remercie le chef du village de Bembla,
Je remercie la responsable des femmes de Bembla,
Je remercie la population de Bembla et particulièrement les femmes,
Je remercie Madame Sonia de l’Africa viva et son équipe venus de l’Espagne,
par ma voie nous vous souhaitions la bienvenue dans ce beau village de Bembla.
je travail avec les femmes de Bembla comme bénévole,
je sensibilise les femmes sur la vulgarisation, la puériculture, la Nutrition, sur
l’hygiène corporelle et alimentaire, sur l’Agriculture, sur élevage, etc.…
J’ai comme diplôme : CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle)
Monsieur le présidant de AAAE ma demandé de partager mes connaissances
avec les femmes de Bembla. pour faire des sensibilisations sur la production
Maraichère, sur le traitement du sol et des plantes, sur l’hygiène corporelle et
alimentaire, sur la malnutrition des enfants, sur le planning familial
(l’espacement des naissances) etc.
Sur ce je vous remercie

Rapport des activités dans le village de
Bembela Août à Septembre 2010

VISITE DES TRAVAUX CHAMPETRES DES BENEFICIAIRES
DU JARDIN MARAICHER DU VILLAGE DE BEMBELA.
Dans le mois d’Août, deux visites par semaine ont été effectuées, au total 8 visites réalisées.
Pour ce qui est de la saison l’installation était tardive.ce qui fait, qu’il y a eu aussi de multiples
resemis dans les chanps des bénéficiaires.
Des reboisements pour bois de chauffe dans le village ; le debut de la saison était difficile mais
maintenant il n’y a pas eu d’autre problème pour le moment. Seulement, la situation alimentaire
et nutritionnelle est difficile dans certaines familles.
Dans le mois de septembre nous avons procédé au recrutement des Bénéficiaires, ce qui fait que
plusieurs rencontres ont été organisés avec les femmes et les hommes de Bembela. Cela nous a
permis de recrutés les 50 femmes volontaires, et cela par quartier. Parmis les quatre quartiers
suivant : Tingandin, Bougdogo, Mossin, et Baïre.Il y a beaucoups des femmes qui attendent l’an
prochain tel était le cas du quartier Boundzinka. Pour ce qui est de semmence, cela a déjà été
acheté il reste à mettre la pepinière en place d’ici le 26 septembre 2010 parce qu’actuellement il
pleut beaucoup. Lors de la visite de l’équipe de l’Africa viva il on séme le Maïs à coté du puits
pour faire le lancement de la production Maraîchère, dans 06 planches ce maïs est en épiesions.
Voir la photo.

Les puits sont présentement remplis d’eau voir également la photo.

Les 50 femmes vont commencer une cotisation ; le but de cette cotisation c’est pour ouvrir un
compte d’épargne pour le périmètre avec la co-signature de deux membres du comité. Le
compte est déjà ouvert à la poste. Chaque femme va cotiser 2 000 FCFA soit 3 euro.50 femmes
Par 2 000 = 100.000 F CFA soit 152,44 Euro. Les femmes vont commencer cette cotisation
dans le mois d’octobre 2010. Pour le moment, c’est la préparation, des rencontres avec les
Bénéficiaires pour que tout aille très bien.
Difficulté
 Trop de demandes des femmes ; plus de 50 demandes non satisfaites.
 Absence d’un quartier Boudzinka.
Solution
L’animatrice à pu montrer et même convaincre les femmes que le travail peut être élargie l’an
prochain au profit des femmes de Bembela. Petit à petit l’oiseau fait son nid. Pour un bon
développement durable, il faut aller doucement et surement.
Quant on veut, on peut avec l’aide de Dieu.
- Ci-joint la liste des bénéficiaires par quartier
N
°

NOM

PRÉNOM

NOM DU
MARI

PRÉNOM DU
MARI

QUARTIE
R

QUARTIER N° 1 TINGADIN
OUEDRAOG
1 O

Mariam

SAWADOGO

Noufou

Tingadin

2 OUEDRAOG

Aguéra

SAWADOGO

Adama

Tingadin

O
OUEDRAOG
3 O
OUEDRAOG
4 O
OUEDRAOG
5 O
OUEDRAOG
6 O
OUEDRAOG
7 O
OUEDRAOG
8 O
OUEDRAOG
9 O

Zoénabou

SAWADOGO

Boureima

Tingadin

Fatou

SAWADOGO

Mady

Tingadin

Marie

SAWADOGO

Harouna

Tingadin

Mamouna

SAWADOGO

Ousseni

Tingadin

Mariam

SAWADOGO

Adama

Tingadin

Fati

SAWADOGO

Yacouba

Tingadin

Azèta

SAWADOGO

Isso

Tingadin

10 SAWADOGO

Minata

SAWADOGO

Adama

Tingadin

11 SAWADOGO

Haoua

SAWADOGO

Souleymane

Tingadin

12 SAWADOGO

Mariam

SAWADOGO

Yacouba

Tingadin

13 SAWADOGO

Rissanata

SAWADOGO

Karim

Tingadin

14 SAWADOGO

Sarata

SAWADOGO

Mady

Tingadin

15 SAWADOGO

Azèta

SAWADOGO

Amadé

Tingadin

16 SAWADOGO

Azèta

SAWADOGO

Amadé

Tingadin

17 BELEM

Habibou

SAWADOGO

Noufou

Tingadin

18 BELEM

Safieta

SAWADOGO

Salam

Tingadin

19 WARME

Aminata

SAWADOGO

Adama

Tingadin

20 WARME

Safiéta

SAWADOGO

Mady

Tingadin

QUARTIER N°2 MOSSIN
OUEDRAOG
1 O
OUEDRAOG
2 O
OUEDRAOG
3 O
4 SAWADOGO

Ramata

OUEDRAOGO

Baba

Mossin

Fati

OUEDRAOGO

Oumarou

Mossin

Bintou

OUEDRAOGO

Mahama

Mossin

Adama

OUEDRAOGO

Inoussa

Mossin

QUARTIER N°3 BOUGDOGO
1 TRAORE

Djènèba

SAWADOGO

Adama

Bougdogo

2 SAWADOGO

Masêta

SAWADOGO

Mahamady

Bougdogo

3 BELEM

Binto

SAWADOGO

Adama

Bougdogo

4 BELEM

Djènèba

SAWADOGO

Limam

Bougdogo
Bougdogo

5 WERME

Salimata

SAWADOGO

Segueneré

QUARTIER N°4 BAÏRE

OUEDRAOG
1 O
OUEDRAOG
2 O
OUEDRAOG
3 O
OUEDRAOG
4 O
OUEDRAOG
5 O
OUEDRAOG
6 O
OUEDRAOG
7 O
OUEDRAOG
8 O
OUEDRAOG
9 O
OUEDRAOG
10 O
OUEDRAOG
11 O

Rakiéta

OUEDRAOGO

Boukary

BaÏré

Sanata

OUEDRAOGO

Ali

BaÏré

Lizèta

OUEDRAOGO

Moustapha

BaÏré

Limata

OUEDRAOGO

Abdoulaye

BaÏré

Zoénabo

OUEDRAOGO

Adama

BaÏré

Limata

OUEDRAOGO

Ousmane

BaÏré

Limata

OUEDRAOGO

Mamoudou

BaÏré

Zourata
Kouloussoum
a

OUEDRAOGO

Hamidou

BaÏré

OUEDRAOGO

Ousmane

BaÏré

Awa

OUEDRAOGO

Mahama

BaÏré

Awa

OUEDRAOGO

Boureima

BaÏré

12 SAWADOGO

Fatimata

OUEDRAOGO

Amadé

BaÏré

13 SAWADOGO

Fanta

OUEDRAOGO

Saïdou

BaÏré

14 SAWADOGO

Ramata

OUEDRAOGO

Karim

BaÏré

15 SAWADOGO

Mariam

OUEDRAOGO

Soumaïla

BaÏré

16 SAWADOGO

Zoénabo

OUEDRAOGO

Adama

BaÏré

17 BELEM

Sarata

OUEDRAOGO

Soumaïla

BaÏré

18 BELEM

Mariam

OUEDRAOGO

Souleymane

BaÏré

19 BOUDA

Abibou

OUEDRAOGO

Mady

BaÏré

20 BOUDA

Bibata

OUEDRAOGO

Souleymane

BaÏré

21 YARIBAGA

Mamouna

OUEDRAOGO

Boukary

BaÏré

RECAPITULATIF
Quartier
TINGADIN
MOSSIN
BOUGDOGO
BAÏRE
TOTAL

Nbre de bénéficiare
20
4
5
21
50

nnimatrice
Mme OUEDRAOGO N Awa *

