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CARTA D’AGRAÏMENT 

Benvolguts amics, socis i col·laboradors 

Teniu a les vostres mans, la memòria econòmica i d’activitats dels projectes 

que hem realitzat aquest any a Kithunthi  

Per a nosaltres ha estat un any molt intens, amb un repte important 

aconseguir fer realitat un gran somni, construir l’escola de primària nova, 

ja que tota la infraestructura de l’escola estava molt malmesa i posava en 

perill la vida dels alumnes i docents, gràcies a la solidaritat i generositat de 

socis, col·laboradors i fundacions ho hem fet possible, només ens queda una 

petita part per tenir la nova escola acabada. 

A més hem seguit amb projectes ja iniciats i projectes nous que fan que poc 

a poc el poble de Kithunthi tingui millores que repercuteixen en tota la 

població i això ens fa molt feliços 

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 i 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  

❖ Esport 

 

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, 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 
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Presidenta: Ester Serrallonga 

Secretària : Regina  Mbithe Mbithi 

Tresorera: Núria Calvo 
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PROJECTES REALITZATS 

1. SALUT- NUTRICIÓ 

MENJADOR ESCOLAR.  

Estat un any de sequera, i moltes famílies no tenien res per menjar, gràcies al 

menjador infantil tots els infants de l’escola des de pàrvuls fins a 8è han tingut 

un àpat assegurat. 

A més des de que al mes d’abril es van començar les obres de la nova                

escola el menjador va ser enderrocat hi han patit la provisionalitat de no tenir 

un menjador en condicions, però se’n han ensortit  molt be. I el felicitem per la 

tasca feta 

 

 

FINANÇAT PER ISOLANA FUNDACIÓ PRIVADA I FUNDACIÓ CREATIA 
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2. EDUCACIÓ 

BEQUES PER ESTUDIANTS SENSE RECURSOS 

La Virgina Kiloko i la Mary Muthengi han pogut seguir els seus estudis de 

secundària en diferents internats 

 

   

                                   

3. ESPORT.  

NOU EQUIPAMENT DE FUTBOL PER L’EQUIP DE KITHUNTHI.  

Kithinthi FC 

 

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA  
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4. TREBALLEM AMB LES DONES 

HORTES FAMILIARS  

S’han facilitat llavors i hortes a 8 dones de la comunitat. 

 

 
 

CAMPS DE BLAT DE MORO  

Després de molt mesos de sequera, les dones tenien els seus camps 

preparats per plantar i no tenien llavors, els vam facilitar llavors de blats 

de moro i mongeta. 

 

    

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA 
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CONTRUCCIÓ NOVA ESCOLA DE 

PRIMÀRIA 

➢ Primera fase, més d’abril, es construeixen 5 aules noves, que seran 

ocupades pels pàrvuls i els cursos de 1er fins a 4art.  

Les antigues aules molt deteriorades i malmeses es podien esfondra 

en qualsevol moment, amb el perill que això suposava per infants i 

docents, ara les aules garanteixen seguretat, més espais i bona 

ventilació i lluminositat 

 

Els infants de pàrvuls i fins a 4art curs preparats per entrar a les noves 

aules. 

 

FINANÇAT PER ISOLANA FUNDACIÓ PRIVADA, FUNDACIÓN JUNTOS 

MEJOR I WENDANO WA BARCELONA 
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➢ Segona fase, mes d’agost. Construcció de 5 aules més pels alumnes 

de 5é a 8é i una aula que s’ha habilitat per menjador, fins a disposar 

del menjador nou 

   

 
FINANÇAT PER FUNDACIÓ BARCELÓ, FUNDACIÓ ROVIRALTA, MIGROGOTEO I 

WENDANO WA BARCELONA                      
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➢ Tercera fase.  Construcció menjador escolar. Els 250 infants de 

l’escola es beneficien d’un dinar, i els pàrvuls també un petit 

esmorzar. Projecte important que pares i mares de família i docents 

han valorat moltíssim i demanat que segueixi funcionant el curs 

2020 

 

 

 

          Esperem que el proper dia 15 de gener ja estigui acabat     

 

FINAÇAT PER ISOLANA FUNDACIÓ PRIVADA I WENDANO WA 

BARCELONA GRÀCIES A LES APORTACIONS EXTRES DE BIBIANA 

HERRERA DE COLOMBIA I AGENCIA DE VIATGES VAGACY 
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PLAQUES SOLARS PEL POU 

D’AIGUA POTABLE 

El pou de Kithunthi funcionava amb l’energia elèctrica del poble, molt 

deficitària i amb talls continus, cosa que va fer que el motor s’espatllés. 

Això ho hem pogut resoldre gràcies a la instal·lació de plaques solars, que 

permet el funcionament del pou amb normalitat hi ha permès que les 

obres de l’escola fossin possibles 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

FINANÇAT PER LA FUNDACIÓ VITALIA PLUS 
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DONACIONS DE MATERIALS 

1. Material escolar i jocs didàctics pels pàrvuls 

   

2. Vestits pels pàrvuls donació del grup de dones Laura Vicuña 

 

3. Un peluix per cada infant i un gran somriure! 
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4. Carpetes i material escolar pel personal docent 

   

5. Una motxilla per tots els infants de l’escola 

 

6. Material esportiu i escolar donació de la Fundació Barça 
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INFORME ECONÒMIC 

 

➢ Saldo any 2018:       20.378,47 € 

➢ Total ingressos:       70.180,42 € 

➢ Total despeses:       87.147,08 € 

➢ Saldo 31/12/2019:         3.411,81 € 

Ingressos 

• Fundacions:       53.714,57 € 

• Quotes socis:         5.660,00 € 

• Donacions:          9.240,85 € 

• Venda solidària:             765,00 € 

• Préstec pendent de devolució:           800,00 € 

• TOTAL        70.180,42 € 
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Despeses per projectes 

• Educació – beques:        1.018,00 € 

• Salut i nutrició:       10.310,00 € 

• Ajuda grups dones:            495,00 € 

• Construcció escola:       69.450,00 € 

• Plaques solars:          4.450,00 € 

• Administratives:          1.092,08 € 

• TOTAL         86.815,08 € 

 

 

 

Al banc de Kenya al 31/12/2019 té un saldo de 139.585 xi. → Al canvi de 
106 són 1.316 €. 

El 31/12/2018 el saldo és 984 €. La diferència és de 332 €. 

Total despeses = 86.815,08 + 332 = 87.147,08 €. 
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COL·LABORADORS  

 

➢ Isolana Fundación privada 

➢ Fundació Creatia 

➢ Fundació Roviralta 

➢ Fundació Barceló 

➢ Fundación Vitalia plus 

➢ Arquitectes Tècnics sense Fronteres 

➢ Base A Arquitectura 

➢ Bitlab innovació cultural i social 

➢ Fundació Barça 

➢ Grup de dones Laura Vicuña 

➢ Fundació ROCAPIN 

➢ Agència de viatges VAGACY 
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AGRAÏMENTS  

 

                                              

Gràcies per creure en nosaltres! 

 

TENIM EL COR PER ESTIMAR I LES 

MANS PER SERVIR 

 

Podeu fer els vostres donatius  a 

Caixa d’enginyers nº de compte: ES71 3025 0002 4814 3340 2005 

 

http://wendanowabarcelona.org 

 


