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CARTA D’AGRAÏMENT

Benvolguts amics, socis i col·laboradors

Aquest any 2021, tots esperàvem que fos l’any de la normalitat, però no ha

estat així. Les diferents onades de covid han seguit limitant les nostres

activitats, i hem seguit superant obstacles i dificultats, malgrat tot no ens

hem aturat, hem seguit treballant amb il·lusió pels projectes de Kithunthi.

També ha estat l’any del retrobament amb la gent del Kithunthi, tot i les

restriccions, les traves burocràtiques per poder viatjar, el mes de setembre

tornava a trepitjar terres Keniates. Vam viure un dia memorable, la

inauguració de la nova escola primària de Kithunthi, la inauguració del molí

de blat de moro, el repartiment de les donacions de material escolar, la

participació en els diferents grups de dones, reunió amb el comitè de

l’aigua. Dies intensos plens d’esperança,  il·lusió i complicitat.

El nostre agraïment més sincer per comptar amb el vostre suport

incondicional, per creure en nosaltres i unir-nos per fer que dia a dia la gent

de Kithunhti tingui una vida millor

Tot està per fer, tot és possible!

GRÀCIES, GRÀCIES GRÀCIES!

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. Facilitar la seva

formació en diferents camps, per diversificar taques i activitats

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

1. SALUT- NUTRICIÓ

❖ MENJADOR ESCOLAR.

Comença el curs escolar i al menjador és un any de canvis. Després del primer trimestre

es substitueix la responsable del menjador la Irene per la Janet, necessitem aires nous i

noves maneres de fer. A partir del dia 14 de juny s’inicia donar esmorzar a tots els

infants de primària, érem conscients que molts anaven a l’escola sense prendre res de

menjar a casa seva, i tenien per endavant hores de classe fins l’hora del dinar.

S’han col·locat hules nous que permeten una millor neteja de les taules i alhora donen

un ambient més alegre i acollidor.

Col·locació d’un mural de ceràmica feta pel monestir de Sant Benet de Montserrat.

Podem dir que el menjador escolar de Kithunhti es l’únic en tota la zona i que ofereix

uns menús variats i equilibrats nutricionalment, amb ingredients que molts infants no

poden menjar a les seves llars.
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❖ TESTIMONIS

Em dic Grace Mumo, i no sabem què donar-te com a mostra del nostre agraïment.

Només Déu et pot recompensar pel bon cor

que tens! En primer lloc, et donem gràcies pel

menjar que ens has donat. Té tots els nutrients

que es necessiten per créixer, per prevenir

malalties i ens ajuda a viure i anar a l'escola

amb alegria.

En segon lloc, voldria parlar d'esmorzar.

Gràcies per introduir aquest primer àpat del

dia al nostre menú perquè és una font d'energia que ens ajuda a mantenir la ment

desperta fins a l'hora de dinar. Els dies que fa fred, l'esmorzar ens ajuda a mantenir-nos

calents i no tenim fred. La fruita ajuda a curar les ferides i també és bona per enfortir les

dents i mantenir la pell sana.

Finalment, només remarcaria que abans d'introduir el menjador escolar, hi havia molta

diferència entre els nens pobres i nens amb més ingressos. Uns podien dinar mentre que

els altres no. Però ara no notes aquestes diferències. Tothom menja al mateix tant en

l’esmorzar com al dinar. Som iguals. Que Déu et beneeixi amb bona salut i una llarga

vida. Gràcies.
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Soc Josep Ngumbi pare de l'escola primària de Kithunthi.

El menjador escolar és bo pels nostres infants tant

l'esmorzar com el dinar.

En aquest moment de sequera i fam el dinar és el millor

regal que es dona als nostres fills. Molts dels pares som

pobres i no podem garantir 3 àpats als nostres nens. Des que esmorzen i dinen a l'escola

la seva salut ha millorat i en els exàmens finals de primària que venen esperem veure

bons resultats.

Per tant, continueu amb aquest programa del menjador l'any vinent. No el pareu. Moltes

gràcies!

Soc Judith, professora d’escola primària de Kithunthi.

D’entrada, prenc aquesta oportunitat per agrair l’associació

Wendano Wa Barcelona pel seu constant suport, amor i

generositat. Gràcies per l’esmorzar i el dinar. Tal com sabeu,

els nostres infants a mig matí prenen la seva tassa de

xocolata o farinetes amb un tros de pa o magdalena

diàriament. Val la pena subratllar, que això ens ha facilitat la

vida, com a professors. Veiem que l’alumnat ve a l’escola amb entusiasme i amb moltes

ganes i s’ha eradicat l’absentisme o abandonament escolar per complet!

L’escola ofereix allò que a casa seva no es pot oferir. Cobreix la necessitat bàsica

d’alimentació. Aquí mengen un menjar variat, tenen fruites i se’ls dona una proporció

adequada de tal manera que no queden amb gana. Per tant, és important remarcar que

l’escola ha esdevingut un lloc positiu i estimad per tots ells.
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Soc Janet Ndambo responsable del menjador de l'escola

primària de Kithunthi.

Primer de tot, m'agradaria agrair-vos la feina i la confiança

que em vareu fer per ser la responsable del menjador escolar.

Em sento molt apreciada. La feina continua bé. També a la

resta de treballadors, anem treballant tots en equip.

Altrament, als nens estan satisfets d'esmorzar i dinar al

menjador.

S'ha de tenir en compte, que molts dels nostres alumnes provenen de famílies pobres i

que a casa seva no tots poden menjar tots els àpats cada dia. Però quan arriben a

l'escola, saben amb tota certesa que esmorzaran i dinaran i això els anima a no faltar

mai a les classes i a estimar l'escola.

Els nostres menús són tan rics que cap escola de la zona pot aconseguir-ho. Un bon

exemple d'això és el fet de menjar carn, pollastres, ous i varietat de fruites. Són menjars

que no estan acostumats a menjar i estan molt contents de tenir-ho. Sovint, solen dir

oracions per beneir l'Ester i  Wendano wa Barcelona.
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Tot el més d’abril i la meitat de maig l’escola va estar tancada per vacances, i va quedar

menjar al rebost, per evitar que es fes malbé, es va decidir donar-lo a les famílies més

vulnerables i necessitades de Kithunhti.

❖ TESTIMONI

Soc Mary Mbithi, mare de 5 fills, he estat malalta,

enllitada durant un llarg període de temps, per una

lesió a la columna

Els meus dos dills petits estan escolaritzats a l’escola

primària de Kithunthi. El meu marit Bernard Mbithi

Musyoki no té feina. La meva sogra es una persona

gran.

Vam ser els beneficiats amb els aliments que es van

repartir del que va quedar abans de començar les

vacances escolars. Ens van donar farina de blat de

moro, farinetes, mongetes, arròs, blat de moro i oli

d’oliva, aquest menjar va ajudar molt a tota la meva família i n’estem molt agraïts

FINANÇAT PER LA FUNDACIÓ ROCAPIN I LA FUNDACIÓ CREATIA
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❖ AJUDA A NENS MALALTS

A Kithunthi hi ha quatre nens amb necessitats especials de salut

L’Alicius i el David tenen paràlisi cerebral greu, ambdós tenen molt afectada la mobilitat,

i se’ls ha facilitat una cadira de rodes

La Puriti i l’Antony pateixen espina bífida, amb incontinència d’esfínters i com els altres

dos nens necessiten bolquers.
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Em dic Grace Ndulu i soc la mare de

l’Alicius

Us agraeixo moltíssim la cadira de rodes

que heu aconseguit per la meva filla,

m’és de gran ajuda i se que li

beneficiarà molt. Ara la puc portar amb

mi pel poble enlloc de deixar-la sempre a

casa, així pot relacionar-se amb altres

persones, a més podré portar-la a

l’escola perquè interactuï amb altres

infants.

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA
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❖ REPARACIÓ DEL POU D’AIGUA POTABLE

El primer projecte que es va realitzar a Kithunthi va ser la perforació del pou d’aigua

potable, fer que tota la gent de Kithunthi disposés d’aquest bé tan necessari. Aquest

any el pou va començar a tenir problemes, el cabal d’aigua cada cop era menys i es va

comprovar que el fang havia anat tapant la sortida normal de l’aigua. Es va tallar el

subministrament a les famílies, només es podia anar a buscar aigua amb bidons al kiosc .

A l’escola van tornar a necessitar bidons d’aigua pel rentat de mans dels nens. Calia de

manera urgent reparar-lo per això s’havia de contractar una màquina per netejar tot el

fang i fer que l’aigua tornes a tenir la mateixa potència que a l'inici. El problema ja s’ha

resolt.

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA
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❖ TESTIMONIS

Em dic Stella Mutana i tinc una petita botiga de queviures i un

petit restaurant que faig esmorzar aquí a Kithunthi. Faig servir

l’aigua de pou per cuinar i netejar la meva botigueta.

Durant la temporada que no funcionava el pou vam passar-ho

malament tant nosaltres els botiguers com tota la comunitat de

Kithunthi perquè tenint el pou aquí havíem d’anar a Kakuyuni i els

altres pobles a buscar l’aigua. Era com tornar temps enrere quan

Kithunthi no tenia un pou propi i havia de dependre dels altres.

L’aigua del pou també es fa servir a l’escola i sense aigua a les

aixetes, els nens havien de portar aigua amb bidons però gràcies a l’ajuda que vam rebre de la

gent Barcelona tornem a tenir aigua ara a les cases i a l’escola.

La reparació era treure el fang que amb temps s’havia acumulat als tubs i ferros connectats al

pou i des de llavors, la pressió d’aigua ha augmentat de nou i l’altre dia vaig veure un cotxe que

venia de la zona de Kakuyuni que venien a buscar la nostra aigua perquè el seu s’havia

espatllat... És a dir, podem tornar els favors als altres amb la nostra aigua. Estem molt agraïts

per la vostra ajuda rebuda.

Em dic Dominic Musyoki i soc el president de l'associació de Wendano

wa Kithunthi.

Vull sincerament agrair a l'associació d'Àfrica Wendano wa Barcelona

per ajudar-nos econòmicament en la reparació del pou. En el pou s'havia

acumulat fang i ens demanaven molts diners perquè uns especialistes

vinguin a treure-ho i fer-lo funcionar de nou. Vam explicar el nostre

problema a l’Ester i ens va ajudar per fer aquesta reparació.

En aquest moment, l'aigua torna a arribar a tots els racons de Kithunthi, primer a la nostra

escola, a les nostres esglésies i a totes les cases que tenen aixetes. El pou s'havia espatllat en

temps de sequera i era molt dif ícil aconseguir aigua. Havíem d'anar a altres pous on les cues

eren interminables per omplir els bidons d'aigua. Que us beneeixi Ester i l'associació de

Barcelona
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2. EDUCACIÓ

❖ BEQUES PER ESTUDIANTS SENSE RECURSOS.

Tres estudiants es beneficien de l’ajuda de les beques per poder seguir els seus estudis

de secundaria

Mutua Amos Lelu. S’ha incorporat aquest any al projecte

de beques estudia primer curs de secundària a l'internat

Kangundo High school.

Mery Munyiva estudia tercer curs de secundaria al

internat Imilini secondary shool de Kangundo

Virginia Kiloko estudia quart curs de secundària al

internat Kawethei S.A de Kangundo

Ja ha acabat els estudis de secundària i ara està esperant

poder anar a la universitat
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❖ TESTIMONI

Soc Virginia Kimuyu i aquestes són paraules d'agraïment a Ester i l'associacio

Wendano Wa Barcelona. Espero que estigueu bé i de bona salut.

Ester, estic molt agraïda pel vostre suport per la meva educació de secundària. Abans

de rebre la beca, tenia acumulat un gran deute a l'escola perquè els meus pares no

podien pagar la matrícula i l'escola no em deixaven atendre a les classes amb

tranquil·litat. No obstant això, quan els meus pares us van fer la petició, la vau acceptar

, aquesta beca va canviar la meva vida per bé.

Amb la vostra ajuda, he pogut estudiar i treure una bona nota del final de l'educació

secundària. Aquesta nota m'ha permès aconseguir una plaça a escola oficial de Kenya

Wildlife Training Institute. En aquest institut hi estudiaré una diplomatura de turisme i

hospitalitat que està previst que comenci l'abril de 2022. Espero també que rebré el

vostre suport per aquests estudis. Compto amb la vostra ajuda.

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA
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❖ MOBILIARI ESCOLAR CURSOS DE PRIMARIA.

A tots els vuit cursos de primària s’ha facilitat mobiliari escolar bàsic, prestatges i

armaris, pupitres, taula i cadira per les professores. D’aquesta manera els alumnes de

l’escola primària de Kthunthi disposen ara d’aules noves i també de nou equipament. Es

la unica escola en tota la zona que disposa d’aquest mobiliari
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FINANÇAT PER LA FUNDACIÓ VITALIA
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❖ CONSTRUCCIÓ DEL MÒDUL ADMINISTRATIU

Per tenir tota l’escola amb infraestructura nova, només quedava per construir el mòdul

administratiu, amb els despatxos per la directora i el sotsdirector, una sala de

professors, una aula polivalent (encara pendent que li donin us) i un magatzem. La

construcció va ser molt dificultosa pel gran desnivell de terreny que hi havia però al final

es va aconseguir.

FINANÇAT PER LA FUNDACIÓ ROVIRALTA I WENDANO WA BARCELONA

AMB LA COL·LABORACIÓ ESPECIAL DE BIBIANA HERRERA I LA COL·LABORACIÓ

DE TOT EL POBLE DE KITHUNTHI
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❖ TESTIMONI

Em dic Catherine Kyalo, sóc una mare de

l’escola primària de Kithunthi i hi resideixo

al poble.

Agraeixo a Este i a Wendano Wa

Barcelona, que heu treballat

incansablement per fer possible aquest

projecte de la construcció de l’escola.

Quan es feia aquest mòdul

d’administració, he participat com a

tresorera del petit grup de coordinació que

es va crear. Us agraeixo les vostres

generoses contribucions que heu fet per tal que sigui realitat. Malgrat les dificultats que hem

tingut, hem treballat colze i colze amb l’Ancent i amb algunes persones fins al final. Recaptar

els diners no ha estat una feina fàcil, especialment en aquest moment que hi ha una pandèmia.

Molta gent havia perdut la feina i, en aquest sentit, els diners que havien de recaptar els

membres de la comunitat era un repte. Alguns vendrien les seves propietats com ara blat de

moro, cabres, pollastre, etc., per recaptar els diners. Tots aquests reptes ens van demostrar que

és dif ícil recaptar diners o fons de la gent i, per tant, Ester ara sabem que també et costa molt

obtenir fons a Barcelona.

D’altra banda, podem dir que aquest projecte ha sigut una oportunitat per aprendre a treballar

com a comunitat, desafiar tots els reptes que sortien pel camí i estem orgullosos i agraïts com a

comunitat per la bona feina que hem fet. L’escola ha canviat el rostre del poble i, més encara,

tenim edificis preciosos, elegants i resistents que duraran molts anys.

Els professors ara agraeixen estar en un lloc tan segur. No té res a veure amb els despatxos vells

i en ruïnes on estaven fa pocs mesos. La comunitat en general està feliç i et beneeix dia a dia .
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❖ CONSTRUCCIÓ LATRINES PÀRVULS

A petició de la professora dels parvulari Terry, hem construït unes latrines pels nens del

parvulari i professores. Es la única escola de la zona que te unes latrines pels més petits

que no han de utilitzar les latrines dels alumnes de primària.
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❖ TESTIMONI

Soc la Terry, una de les professores dels pàrvuls de

Kithunthi. Aprofito l’oportunitat per agrair el vostre

suport l’associació de Wendano Wa Barcelona, pels

lavabos que es van construir pels petits de l’escola.

Són 3: un per a nens un altre per les nenes, un per a

mestres i un urinari.

D’una banda, vull destacar que hem observat des

que tenim els nous lavabos hem guanyat temps!

Abans els nens trigaven molt perquè havien de fer

servir els lavabos de tothom i si hi havia joves, no deixaven passar els petits primer i així es

perdia temps a l’hora de pati en cues al lavabo!

D’altra banda, s’ha millorat molt la higiene. El fet de tenir uns lavabos només per ells i amb

ceràmica fa que sigui fàcil de netejar-ho i mantenir-ho net. Hem notat que els nens no se’ls

escapa tant el pipi com abans i com a conseqüència s’ha millorat els mals olors que es notava a

les aules quan passava aquests petits accidents!

Un altre factor que convé subratllar és l’autonomia i la independència que han guanyat els nens

amb els nous lavabos. Ara se senten segurs poder anar sols a fer les seves necessitats sense

molèsties dels grans ni ajuda dels profes.

A més a més, per mantenir la higiene hem improvisat una galleda a l’interior per abocar-hi aigua

després del seu ús. També guardo un rotllo de paper de vàter a l’aula que els nens agafa quan

han d’anar-hi.

Així doncs, estem tan agraïdes que no sé què més dir... que Déu sempre us beneeixi per donar

suport a la comunitat de Kithunthi.

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA
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3. COMPROMESES AMB LES DONES

❖ FACILITANT LLAVORS

El grup de dones Kanini Kaseo va rebre llavors de blat de moro per poder sembrar els seus

camps.

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA
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❖ COMPRA DE POLLETS

El grup of hoope va rebre pollets per a criar-los, han rebut formació sobre com criar bé els

pollets.

❖ TESTIMONI

El grup de mares of hoppe et volem donar les gràcies a tu i els teus col·laboradors per l’ajuda

que varem rebre el mes de setembre, quan ens vas visitar i vas veure que el nostre grup tenia

ganes de treballar juntes per criar pollets, som 20 dones i es van donar 10 pollets a cada una,

això és un gran benefici per nosaltres, les mares som els motors de les nostres famílies, moltes

gràcies pel be que feu al poble de Kithunthi i ara també al nostre poble Kakutha.

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA
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❖ NOUS VESTITS PEL COR DE L'ESGLÉSIA CATÒLICA

Es van comprar vestits nous pels membres del cor de l’església catòlica, per motivar-los a

seguir cantant tan be com ho fan, a tenir més autoestima i ha sentir-se més dignes. També es

van aprendre el virolai per cantar-lo el dia de la inauguració de l’escola

❖ TESTIMONI

Hola, em dic Elizabeth Peter, i sóc membre del cor de l’església catòlica de

St. Thomas, Kithunthi.

En nom del cor, en primer lloc, vull donar les gràcies a la associació

Wendano Wa Barcelona pel seu suport a la nostra comunitat. Pel pou

d’aigua, construcció de l’escola, programa del menjador escolar, material

escolar, moli de blat de moro, projectes de dones, cadires de rodes i

bolquers per als nens amb necessitats especials entre tantes altres coses

que feu a la comunitat. Ho agraïm amb tot cor.

Estic molt contenta pel suport a l'església i sobretot al cor. Com podeu

veure estic amb el vestit africà (kitenge), em sento elegant i motivada per

fer l'obra de Déu i seguir cantant a la meva vellesa. El fet que hagueu

pensat amb nosaltres i ens compreu aquest uniforme ha sigut una gran motivació. Entre les

esglésies de la zona, som els que anem molt ben vestits. De fet, tenim altres dos uniformes que

havíem comprat abans, però no tenen cap comparació amb aquest tant de qualitat i de color.

Es un uniforme que s’adapta a senyores de totes edats com també als homes.

FINANÇAT PER WENDANO WA BARCELONA
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❖ INAUGURACIÓ MOLÍ DE BLAT DE MORO

El grup de dones Kyeni , gestiona el moli de blat de moro, després de superar diferents

dificultats, ara a la gent de Kithunthi ja no li cal anar al poble del costat per moldre el seu blat

de moro. Era una revindicació llargament esperada.
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❖ TESTIMONIS

Donem gràcies a Déu per l'Ester i el seu grup per haver trobat apte per portar aquest molí de

posho tan preuat. Ens és de gran ajuda a Kthithunthi. També ens ha ajudat a estalviar diners

que s'utilitzaven com a tarifa per viatjar llargues distàncies per moldre blat de moro, i ens va

estalviar temps. Podem comprar més coses de la llar amb diners estalviats des que tenim el

nostre molí de posho. A causa de la curta distància, podem enviar nens a moldre. A més, en el

futur tindrem estalvis del molí de posho per a l’autoposés. Així que estem agraïts i gràcies a

l'Ester amb el vostre WWB per veure'ns adequat continuar donant-nos suport.
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4. DONACIONS

❖ MURAL DE CERÀMICA

El Monestir de Sant Benet de Montserrat ens va fer donació d’aqueta ceràmica.

S’ha col·locat al menjador, es va crear especialment pels nens i nens de l’escola de Kithunthi.

❖ PARVULARI

La utilització de mascaretes és obligatòria a les classes.
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Material escolar donat per la casa Alpino

Un piano infantil. Material escolar donat per la casa Staedtler.
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❖ PRIMÀRIA

Material escolar donat per la casa Alpino per tots els cursos de primària
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Material escolar donat per la casa staedtler

Bolígrafs donats per la casa bic, pels nens de l’escola i grup de dones Kyeni.
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❖ PER TOTS ELS NENS DE L’ESCOLA

La Fundació Barça, va donar pantalonets per a tots els nens de l’escola, que van estar molt

feliços i contents!
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❖ ROBA PELS NENS I NENES MÉS DESFAVORITS

Donació del grup de dones Laura Vicuña
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❖ INAUGURACIÓ ESCOLA

Com a culminació de tot el treball fet per construir una nova escola a Kithunthi, el dia 18

de setembre ho vam celebrar amb goig i alegria, un dia que de ben segur no oblidarem

mai.

Per a nosaltres va ser un repte important, però amb l’esforç, la solidaritat, i la

complicitat d’entitats, i del poble de Kithunthi, HO HEM ACONSEGUIT!
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❖ TESTIMONIS

Em dic Ancent Ndunda i en nom de tots els pares de Kithunthi

aprofito per agrair-vos la bona feina que ens heu fet, ja que recordem

com era i com és la nostra escola, gaudirem i us recordarem cada dia

de la nostra vida.

El dia de la inauguració de l'escola, va ser un dia festiu i d'agraïment

per la nostra escola. Estàvem preparant-nos per aquest dia netejant

l'escola i aplanant tots els racons perquè tot surti bé i així va ser. Serà

recordat per tothom i la persona que ha fet que això sigui possible que

és la senyora Ester el seu nom no l'oblidarem mai. Agraïm també a tots

els que han contribuït a fer que la nostra escola sigui una realitat. És

un somni realitzat. Que Déu us beneeixi a tots i tingueu una vida llarga

i amb salut.

Soc Judith Joshua, una mare de l'escola i que també

venc verdures a una parada del mercat de Kithunthi.

Pel que fa al dia de la inauguració a l'escola primària

Kithunthi, puc dir que ens va fer molta il·lusió saber

que la nostra estimada Ester venia tant la comunitat

en general i els petits grups de les dones. Ens vam

preparar per donar-li la benvinguda perquè per a

nosaltres és una heroïna, vam preparar els àpats per a

convidats, pares i estudiants, comprar regals per a les

nostres visitants i fer que el dia fos festiu i que tingués

èxit.

I efectivament, tot va anar bé i tots els convidats van estar a gust al nostre poble. A més a més

dels invitats de Barcelona hi era present el nostre ministre de Kangundo, oficials del Ministeri

d'educació, el nostre ministre de salut i membre de l'assemblea nacional. Els estudiants els van

entretenir i estaven encantats de sentir versos i cant del coral en llengua estrangera. La

convidada principal Ester va pronunciar el seu discurs davant de l'escola i el ministre. El

president de la junta directiva va agrair a la convidada principal la bona feina que va fer a la

comunitat Kithunthi.
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Em dic Terry i soc la professora del parvulari. Sobre la

inauguració de la nova escola, com a professora, vam tenir

un gran goig i satisfacció per viure aquell dia. Els dies

anteriors, vam preparar els alumnes amb versos i cants per

cantar en el dia de la festa. L'arribada de la nostra invitada

d'honor, Ester, des de Barcelona ens va fer sentir molt

especials. La vam acompanyar a la tenda cantant i ballant

amb ella perquè era la nostra manera d'expressar el nostre

amor i agraïment cap a ella per tota la feina que ha fet per

l'escola. La vam obsequiar amb petits regals com a signe també d'apreciació.

Vull agrair a tot l'equip organitzador que van fer esforç de preparar la festa d'aquell dia. I vull

agrair la família de Barcelona que es diu Wendano Wa Barcelona que Déu els beneeixi per la

feina ben feta. Gràcies a Ester, Nuria i Regina per la vostra fraternitat.
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5. INFORME ECONÒMIC

Caixa d’Enginyers

❖ Saldo any 2020 14.691,90 €

❖ Ingressos 32.611,40 €

❖ Despeses 39.607,10 €

❖ Saldo 31/12/2021 7.696,20 €

Banc Cooperative

❖ Saldo any 2020 377,00 €

❖ Despeses 328,50 €

❖ Saldo 31/12/2021 48,44 €

Banc Equity

❖ Saldo 31/12/2021 2.511,48 €

Encarregada de menjador

❖ Diners 31/1/2021 898,00 €
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❖ INGRESSOS

❖ Fundacions 22.373,00 €

❖ Quota socis 4.610.00 €

❖ Donacions 5.349,40 €

❖ Venda solidària 279,00 €

❖ TOTAL 32.611,40 €
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❖ DESPESES

❖ Educació – beques 965,00 €

❖ Salut i nutrició 13.434,58 €

❖ Mobiliari escolar 7.750,00 €

❖ Construccions escola 11.900,00 €

❖ Inauguració escola 1.170,90 €

❖ Administratives 928,70 €

❖ TOTAL 36.149,18 €
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6. COL.LABORADORS

❖Fundació Creatia

❖Fundació Rocapin

❖Fundación Vitalia Plus

❖Bibiana Herrera. Colombia

❖Fundació Roviralta.

7. DONACIÓ DE MATERIALS

❖Fundació Barça. Material esportiu

❖Casa Bic. Bolígrafs

❖Casa Staedler. Material escolar

❖Casa Alpino. Material escolar

❖Grup de dones Laura Vicuña. vestits
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Mans que s’obren a rebre i ha donar, mans que treballen per servir.

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!!

GRÀCIES 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

43


