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CARTA D’AGRAÏMENT
Benvolguts amics, socis i col·laboradors
Aquest any 2020, ha estat per a tots un any diferent, complexa i
complicat, ha estat un any marcat per la covid-19, ningú es podia
imaginar que un virus pogués aturar-nos de cop, restringir les nostres
activitats quotidianes, les trobades, abraçades, els viatges. Tots, aquí i
també a Kithunthi em viscut confinats.
Però no ens poden confinar les il·lusions, somnis i projectes, per això tot i
les dificultats, la disminució de les donacions tant de particulars com de
fundacions no ens hem aturat, amb més esforç i dedicació que mai hem
seguit treballant, realitzant projectes, millorant i avançant. Perquè
malgrat tot estem molt agraïdes per les petites coses que gràcies al esforç,
el compromís i la generositat de tots vosaltres hem fet realitat. En temps
d’especial dificultat la solidaritat esdevé un valor essencial per demostrarnos a tots que junts podem fer-hi front, que podem ser portadors de vida,
d’esperança, de llum, de confiança, que la nostra força, les il·lusions i
projectes compartits ens fan creure en un demà millor per a tots.

Que res, ni ningú ens robi els nostres somnis.

GRÀCIES!!! PER ESTAR AL NOSTRE COSTAT!!!

Ester Serrallonga
Presidenta
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QUI SOM
Àfrica Wendano Wa Barcelona és una associació sense afany de lucre,
fundada el 29 de juliol de 2017. Inscrita al registre del departament de
justícia de la Generalitat de Catalunya nº 62349. Treballem a Kithunthi,
un petit poble de Kènia i les nostres principals àrees d’actuació són:
 Salut
 Educació
 Dones
Som una associació petita, que disposem de pocs recursos econòmics
propis, però el 100% de les donacions son pels projectes de Kithunthi , la
junta directiva que gestiona el dia a dia de l’associació ho fa de manera
totalment gratuïta, no tenim despeses per campanyes de marketin, i
minimitzem al màxim les despeses administratives.
Treballem amb total transparència, honradesa i compromís amb els
nostres socis i col·laboradors, amb les fundacions que creuen en nosaltres i
ens donen suport i amb els nostres beneficiaris dels projectes de Kithuthi.
Ens mou la il·lusió, i les ganes de fer possible un altre mon més solidari,
amb menys diferències i més sostenible.
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OBJECTIUS
Els nostres objectius són fomentar i promoure la cultura de la pau i la
solidaritat entre persones i pobles.
Desenvolupar projectes, programes, estratègies, orientades a la
cooperació internacional en els àmbits de la salut, educació, dones i medi
ambient.
Promoure i fomentar la participació activa de les dones.
Treballar per dignificar la vida de les famílies amb menys recursos
facilitant-los eines i recursos per ser protagonistes dels seus propis canvis i
avenços

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Ester Serrallonga
Secretària : Regina Mbithe Mbithi
Tresorera: Núria Calvo
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PROJECTES REALITZATS
SALUT- NUTRICIÓ
 MENJADOR ESCOLAR.
Al començar el curs escolar 2020, també s’inicia el menjador escolar,
aquest any estrenen nou espai, amb cuina i rebost, ningú es podia
imaginar que el dia 16 de març per ordre del govern es tancaven totes les
escoles del país, per evitar els contagis de la covid -19 i quedava tot
confinat. El menjador va deixar de funcionar fins el dia 12 d’octubre que
van reiniciar les classes els nens de 4art i 8è curs.

FINANÇAT PER FUNDACIÓ CREATIA
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 VISITA MÈDICA.
A Kithunti hi ha quatre famílies que tenen nens afectats d’espina
bífida, la Puriti, l’Alicius, l’Antony i el David.
La Puriti, que va al parvulari es la que te menys afectació, necessita
bolquers, però camina, parla, menja amb normalitat i es una nena
preciosa, l’Antony que es orfe te problemes per caminar per una
afectació als peus i l’Alicius i el David tenen greus afectacions cerebrals,
no caminen, ni parlen, mengen amb dificultat, tots ells també necessiten
bolquers.
Van ser visitats per un neuròleg a l’hospital de Machacos que va indicar
fer una ressonància magnètica a la Puriti i als altres tres nens una visita a
la clínica de fisioteràpia de Kangundo.

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA
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EDUCACIÓ
 BEQUES PER ESTUDIANTS SENSE RECURSOS.
Dues noies, la Virginia i la Mary aquest any ham pogut seguir els seus
estudis de secundària.

Virginia Kiloko estudia tercer curs de
secundària
al internat Kawethei S.A de
Kangundo
Només va poder anar a classe el primer
trimestre ja que l’internat es va tancar pel
covid .

Mary Munyiva estudia quart curs de
secundaria
Al internat Imilini secondary school de
Kangundo
Va anar a classe el primer trimestre i el
quart.
La resta de trimestres l’internat va estar
tancat pel covid

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA
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 MOBILIARI ESCOLAR PELS PÀRVULS.
Els dos cursos de pàrvuls, igual que totes les aules de la nova escola de
primària a Kithunthi, tenen un mobiliari escolar molt deteriorat, i
molt escàs a les aules només hi ha les taules en les de pàrvuls i
pupitres en la resta.
Aprofitant que els nens no estaven a l’escola pel covid es va fer el
mobiliari bàsic dels dos cursos de pàrvuls, taules rodones i cadiretes de
colors per donar alegria i tret diferencial de la resta d’aules, taula i
cadira per les professores, tres prestatges i un armari.
La professora Terry està feliç i contenta amb la seva nova aula

FINANÇAT PER LA FUNDACIÓ VITALIA
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 ELECTRIFICACIÓ DE L’ESCOLA AMB PLAQUES SOLARS
Les antigues aules de l’escola primària de Kithunthi no disposaven de
llum elèctrica, només una bombeta al despatx de la directora.
Tot i que les noves aules tenen finestres grans per on entra més llum, era
necessari que disposessin de llum elèctrica. Saben que l’electricitat del
poble es molt deficitària es decideix fer un pas endavant, mirant al futur
i s’instal·len plaques solars per garantir que l’escola no pateixi els
habituals talls de llum i pugi disposar d’aquesta energia de manera
segura i respectant el medi ambient.
Es col·loquen fluorescents a totes les aules i al menjador, llums de
seguretat exterior, i reflectors de llum exterior per a il·luminar tot el
perímetre interior de l’escola

FINANÇAT PER LA FUNDACIÓ VITALIA
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 MILLORES A L’ESCOLA EN TEMPS DE CONFINAMENT
Mentre l’escola va estar tancada pel covid, els tres treballadors del
menjador van fer tasques de millora i manteniment de l’escola.
Es va pintar el menjador, les portes i les finestres, es repinten totes les
pissarres, neteja de vidres, millorament de l’entorn amb la plantació de
flors.

11

Memòria econòmica i d’activitats 2020

Aprofitant que els nens no podien anar a l’escola també es va millorar el
tancament interior de les aules, col·locant taulons de fusta per millorar
l’aïllament entre aules.

S’instal·len rentamans per millorar la higiene dels nens abans d’entrar al
menjador a dinar.
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S’instal·la una pica a la cuina, tota una novetat i una pica exterior per facilitar
el rentat de plats. Ara es més important que mai que el menjador posi
especial èmfasi en la higiene a tots nivells, en la neteja dels utensilis, l’espai, ha
de ser un lloc on es promogui les mesures higièniques perquè els nens les pugin
transmetre a les seves famílies.

Totes aquestes petites millores a l’escola han estat
FINANÇADES PER WENDANO WA BARCELONA
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 COMPRA TECLAT
El cor de l’església St. Thomas ens va demanar un teclat per acompanyar els
seus cants, ens va semblar important ja que la música te un aspecte cultural
que cal potenciar, així com la integració de nous membres a la coral

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA
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COMPROMESES AMB LES DONES DE KITHUNTHI.
El grup de dones Kyeni, van prendre la iniciativa, volien una màquina per
moldre blat de moro. En la dieta bàsica de totes les famílies de Kithunthi hi ha
l’ngima, es senzillament farina de blat de moro amb aigua. Per tenir aquesta
farina, calia desplaçar-se als pobles veïns per poder moldre el blat de moro,
elles van demanar-nos ajuda per poder comprar una màquina per moldre el
blat de moro a Kithunthi. Així tot el poble es podrà beneficiar de tenir un molí
propi i no haver-se de desplaçar als pobles veïns.

FINANÇAT PER LA FUNDACIÓ JUNTOS MEJOR I WENDANO WA
BARCELONA
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AJUDA A FAMILIES SENSE RECURSOS
A causa del confinament aper la covid -19 moltes persones van perdre la
feina, i va afectar sobretot a les famílies més vulnerables, vam intentar pal·liar
una mica aquest efecte devastador, proveint-los de mascaretes, sabó i
aliments bàsics.

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA
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INFORME ECONÒMIC
 Saldo any 2019:

3.411,81 €

 Saldo Banc Cooperative (Kenya)

1.316,00 €

 Total ingressos:

40.617,05 €

 Total despeses:

30.275,96 €

 Saldo 31/12/2020:

14.691,90 €

 Saldo Banc Cooperative (Kenya)

377.00 €

INGRESSOS
 Fundacions:

25.815,00 €

 Quotes socis:

5.050,00 €

 Donacions:

9.472,05 €

 Venda solidària:

280,00 €

 TOTAL

40.617,05 €
1%

23%

Fundacions
Quotes socis

Donacions
12%
64%
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DESPESES PER PROJECTES
 Educació – beques:

497,00 €

 Salut i nutrició:

4.106,00 €

 Mobiliari escolar:

2.126,00 €

 Millores escola:

2.776,00 €

 Millores menjador:

2.392,00 €

 Plaques solars:

11.739,00 €

 Molí blat de moro:

6.000,00 €

 Teclat:

234,00 €

 Administratives:

405,96 €

 TOTAL

30.275,96 €

1%

1%

2%

Educació – beques
Salut i nutrició

13%
20%

Mobiliari escolar
7%

Millores escola
Millores menjador

9%

Plaques solars
Molí blat de moro

8%
39%

Teclat
Administratives

Al banc de Kenya al 31/12/2020 té un saldo de 46.855 xi.  Al canvi de 124,36 són 377 €.
El 31/12/2019 el saldo era 1.316 €. La diferència és de 939 €.
Total despeses: 29.336,96 + 939 = 30.275,96 €
El 14/01/2021 es va fer una transferència de 3.000 € pel menjador i el 02/02/2021 es va fer
una transferència de 9.500 € per la construcció del mòdul administratiu de l’escola de
Kithunthi.
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COL.LABORADORS
 Fundació Creatia
 Fundación Juntos Mejor
 Fundación Vitalia Plus
 Bibiana Herrera. Colombia
 Fundació Roviralta.(a causa de la covid, la construcció del
mòdul administratiu s’ha endarrerit, es començarà el mes
de febrer)

DONACIÓ DE MATERIALS
 Fundació Barça. Material esportiu
 Casa Bic. Bolígrafs
 Casa Staedler. Material escolar
 Casa Alpino. Material escolar
Aquest material no s’ha pogut entregar ja que a causa de la
covid-19 no ens va ser possible viatjar a Kithunthi. Està tot
preparat i classificat per entregar-lo el més aviat possible.
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I PER ACABAR...

En moments difícils, contemplar les petites coses quotidianes pot esdevenir un
gran aprenentatge, tenia unes orquídies precioses, les flors van anar caient, les
tiges seguien verdes, l’anava regant i de sobte uns botonets van brotar, i
després va sortir de nou aquesta flor! I ens seguiran d’altres!
Que sempre siguem llavor per seguir avançant tot i les dificultats, ara més que
mai ens cal el vostre compromís i la vostra solidaritat per seguir fent camí tots
junts per un futur millor per a tothom!!
GRACIES PER SER-HI SEMPRE!

Podeu fer els vostres donatius a
Caixa d’enginyers nº de compte: ES71 3025 0002 4814 3340 2005

http://wendanowabarcelona.org
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