MEMÒRIA
D’ACTIVITATS 2018

CARTA D’AGRAÏMENT
Benvolguts amics, socis i col·laboradors
Em fa molt feliç poder-vos presentar la primera memòria d’activats com a
Àfrica Wendano Wa Barcelona, la nostra associació és jove, però fa anys
que col·laborem plegats en projectes de cooperació internacional.
Sense el vostre suport no seria possible millorar les condicions de vida de
moltes famílies de Kithunthi. I crec que és molt cert que la felicitat la vivim
i sentim en la mesura que fem feliços als altres, i això és el que estem fem
entre tots, aportar més dignitat, millores, noves expectatives, il·lusió,
alegria, en definitiva: ganes de tirar endavant i tenir un futur millor.
Us convido a mirar-vos tots els projectes que hem pogut desenvolupar
aquest any, esperant poder seguir amb el mateix entusiasme, sensibilitat i
generositat, i per fer-ho tots som necessaris, per aportar el nostre petit
gra de sorra a fer possible nous somnis, noves il·lusions i obrir camins de
pau i prosperitat.
GRÀCIES!! SEGUIM ENDAVANT!!

Ester Serrallonga
Presidenta
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QUI SOM
Àfrica Wendano Wa Barcelona és una associació sense afany de lucre,
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

OBJECTIUS
Els seus 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 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. Tots els nens i nenes de l’escola Primària de
Kithunthi tenen un àpat assegurat, 200 nens de 1er a 8è dinen cada dia
a l’escola i 40 pàrvuls esmorzen. Aquest primer any, s’han servit 5.998
esmorzars i 36.201 dinars.
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EDUCACIÓ
 BEQUES PER ESTUDIANTS SENSE RECURSOS. La Virgina el Joel , la
Mary poden seguir els seus estudis de secundària en un internat i el
Bonaventura en una escola diürna

ESPORT. Kithunthi ja te equip de futbol. Kithunthi futbol club. Fomentant
l’esport consolidem valors com el treball en equip, la disciplina, l’ocupació
del temps...
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TREBALLEM AMB LES DONES
 HORTES FAMILIARS 10 dones ara que tenen aigua volen tenir horta,
els hem facilitat el tancat per evitar que hi entrin animals, tindran
verdures per l’autoconsum i l’excedent el podran vendre.

 CARPES I CADIRES les dones del grup Kieny ja disposen d’una carpa i
50 cadires, que podran llogar i obtenir beneficis pel grup. Són unes
100 dones.

6

DONACIONS DE MATERIALS
MATERIAL ESCOLAR. Tots els nens de l’escola varen rebre material
escolar i també les senyores grans. que van a l’escola d’adults per
aprendre a llegir i escriure

BATES. Els nens del parvulari tenen bates! Per ells tota una novetat.
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PROPOSTES EDUCATIVES . Tots els nens de l’escola van gaudir
muntant elefants i girafes

SAMARRETES DEL BARÇA. Que van fer feliços als nens i nenes de
l’escola
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ACTIVITATS
VISITA DELS ARQUITECTES A KITHUNTHI
El mes de maig el Raul i el Jose de les ONGs Arquitectes tècnics sense
frontres i Base A es van desplaçar a Kithunthi per avaluar l’estat actual de
l’escola, segons els seus estudis està en ruïna tècnica

VISITA DE LA REBECA
Ens va visitar la Rebeca, que es una de les beneficiaries dels projectes
al seu poble de Kithunthi i com ho viuen sobre tot les dones, ens va
transmetre la seva alegria, entusiasme i agraïment
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INFORME ECONÒMIC





Saldo any 2017
Total ingressos:
Total despeses:
Saldo 31/12/2018:

2.808,00 €
35.114,54 €
17.544,07 €
20.378,47 €

Ingressos





Fundacions:
Quotes socis:
Donacions:
Venda solidària:

25.500,00 €
4.130,00 €
4.869,34 €
615,00 €

2%
14%

Fundacions
Quotes socis

12%

Donacions
Venda solidària
72%
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Despeses per projectes







Educació – beques:
Salut i nutrició:
Ajuda grups dones:
Esports:
Viatge de treball dels arquitectes:
Administratives:

2%

6%
4%

1.402,00 €
9.912,00 €
3.300,00 €
270,00 €
707,00 €
969,07 €

Educació - beques

8%

Salut i nutrició
Ajuda grups dones

20%

Esport
Viatge treball arquitectes

60%

Administratives

Del Saldo de 20.378,47€
5.400€ son per iniciar el primer trimestre del menjador escolar del 2019
11.500€ son donacions per la construcció de la nova escola que es
començarà al mes d’abril
3.478,74€ seran pels nous projectes i per la construcció de l’escola
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COL·LABORADORS
 Isolana Fundación privada
 Fundació Creatia
 Fundación Juntos Mejor para la eduación y el desarrollo
 Fundació Roviralta
 Arquitectes Tècnics sense Fronteres
 Base A Arquitectura
 Bitlab innovació cultural i social
 Embalatges Capsa
 Confeccions Rams
 Papereria la Ermita
 Fundació Futbol Club Barcelona
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AGRAÏMENTS

Gràcies per creure en nosaltres!
TOT EL QUE NO ES DONA ES PERD

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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