2017ko udako Proiektuak – Kronikak
1. Akwaba Etxea Proiektua. Abidjan, Boli Kosta
Akwaba proiektuan parte hartu zuten Periko Alkain, Xabier Matarranz eta Anai
Jesus Mari Arrietak. Uztailean elkartea osatu zuten Abidjanen Anai Quique
Escaño Akwabako Zuzendariarekin, eta parte hartu zuten elkartearen otoitzaldi,
otordu eta astialdietan. Boluntarioen presentzia udako arnasaldia da Akwaba
etxean (foyer-en).
Boluntarioek bertako hezitzaileekin batera hartu zuten parte jarduera
ezberdinetan: presentzia gertu eta hurbila foyer-eko mutilen artean, Oinarrizko
Eskolan oporretako klaseak, arte-jarduerak, futbol txapelketaren animazioa (12
ekipo foyer-eko mutil eta eskolakoekin eta auzokoekin osatuak), irteerak,
oporretako kanpaldia…
Esperientzia errepikatu egiten zuten Perikok eta Xabierrek inguruko errealitate
soziala topatu zuten, hau da Abobo, 3 milioitik gora dituen auzoa, hobeagotu
beharrean gero eta egoera okerragoan.
Anai
Quiquek,
bere
txostenean idatzi zuen neskamutilek
eta
hezitzaileek
benetan estimatu zutela hiru
boluntarioen bihotz handiko
entrega adoretsua. Gainera
zioen esperientzia hain ona
taldearen kohesioagatik izan
dela, pertsonen heldutasunari
esker eta zuten frantses
mailagatik.
Beren aldetik, boluntarioek adierazi dute oso loturik sentitzen direla Akwaba
Etxean babesa aurkitu duten mutilekin eta deigarri zaiela erlazionatu diren
misiolarien lekukotza, ingurugiro hain gogor eta lazgarrian etsi gabe
dihardutenak

2. Trinidad-Beni Proiektua, Bolivia
Trinidad-Beni-ko proiektura joan ziren Elvira Villodas, Gurutz Bideguren eta
Ruben Sancho. Elkar ezagutu prestaketa topaketetan ezagutu zuten eta
aitortzen dute Bolivian uztaila-abuztuko bost astetan bizi izandako taldeesperientzia ederra izan dela benetan.
Trinidaden Anai Eutiquio Ausinek eta andereño Linda Rodriguezek hartu eta
artatu zituzten eta orientabideak eskaini. Misioari guztiz emanak dira biak.
Boluntarioek Anaien elkartean izan zuten ostatu.

Ekintza ezberdinetan jardun ziren:
Fabian Vaca Chavez eskolan,
zeinetan zuzendari Linda bera den,
irakurtzen eta idazten arazoak
zituzten neska-mutilei laguntzen
saiatu ziren. Mocovi-ko Kartzelan,
non presoak egoera penagarrian bizi
diren, oso ondo hartuak izan ziren
eta haiei interesatzen zitzaizkien gai
ezberdinak jorratu zituzten eta esku
hartu zuten okindegi proiektu berrian.
Adin txikiko mutilen Mana Zentroan
baloreen inguruko gogoeta batekin
hasten zituzten topaketak, denak elkarrekin hasieran eta, ondoren, hiru taldetan
jarduten zuten, batzuk irakurketa eta idazketa landuz, beste batzuk kirolak eta
jarduera fisikoak eginez eta hirugarren talde batek motoen mekanikan trebatuz.
Eta neskentzako Esperantza Harrera Zentroan ere izan ziren, jolas eta kirolez
gain, higiene eta sexu-hezkuntza gaiak azaldu zizkieten.
Andereño Lindak bere ebaluazioan dio boluntarioen presentziak arrastoa utzi
duela haiekin partekatzeko abagunea izan zuten haur, nerabe eta pertsona
nagusiengan.
Boluntarioek, beren aldetik, sinesgaitz eta paregabetzat jo dute bizi izandako
esperientzia, beste erritmo batean bizi diren pertsonekin harremanetan,
erlazioak lehentasuna duen pertsonekin, herrialdearen egoera tamalgarri izan
arren.

3. Jujuy Proiektua, Argentina
San Salvador de Jujuy-ko proiektuan, Malvinas Argentinas auzoan, parte
hartu zuten Rocío Jimenez, Nerea Bereciartua eta Jon Aztiriak. Anaien
elkartean izan ziren hartuak.
Proyde-Proegako Facebookerako idatzi zuten kronikan ondo islatzen zuten
Jujuy-n bizi izan zutena. Hara ondoren zati esanguratsuenak:
“Uztailaren 15ean, gauez,
anaien
etxera
iritsi
ginenean ez genuen garbi
hurrengo egunetik aurrera
gure eginkizun nagusiak
zeintzuk izango ziren, eta
urduritasun
puntutxo
batekin geunden.
Eskolan gurekin harreman
handienetakoa izan duen
Gabrielak lehen bileran

argi esan zigun: Ustedes en Europa son muy racionales, aquí tiramos más por
las emociones, acompañen a los chic@s, con eso basta. Esaldi honek eragin
handia izan du guregan. Esan bezala, kulturalki, gehiegizko antolaketari
garrantzi handia ematen diogu eta zorionez beraien bizimoduan murgildu gara
eta egonean egon, momentua biziz igaro da denbora. Jujuy-tarrek dioten
Vamos viendo… espresioa barruraino sartu zaigu.
Halako proiektuetara joan aurretik zenbait aurreikuspen sortu ohi ditugu gure
buruan, baina bertan zaudela horiek ezer ezean geratzen dira. Momentuan
sortzen diren beharrek garrantzi handiagoa dute eta hauetara egokitzen ikasi
dugu. Azken finean detaile txiki hauek izan dira norberaren ego-tik aldendu eta
egoerak eskatzen duena baloratzera eraman gaituena.
Esperientzia hau guztia ez litzateke posible izango bertako egunerokotasunean
dauden erakunde zein pertsonak egongo ez balira. Guztien gainetik anaien
elkartea aipatu nahiko genuke. Eurekin batera bizitutako momentuak eta
elkarrizketak
oinarrizkoak
izan dira gure proiektuan.
Bertan jasotako informazioa
oso baliagarria izan da eta
egoera ezberdinei aurre
egiten
lagundu
digu.
Urteetan, Malvinas auzoan,
anaien
presentzia
hain
deigarria izan da, non
bertako jende askorengana
gerturatzeko aukera izan
duten. La Salle ikastetxeari
esker,
ikasle
askok
ikasketak amaitzen dituzte
eta hau ezinezkoa izango litzateke anaien aurretiko lana egongo ez balitz.
Bestalde, Espacio Joven egitasmoa nahitaezkoa da auzoko gazteentzat. Bertan
burutzen diren ekintza zein tailerrak aitzaki dira eurek etorkizunera begira
dituzten aukerak ezagutarazteko eta bide batez inguruak eskaintzen dizkien
jokabide ez egokiak saihesteko.
Atxilotutako gazteengana gerturatzeko aukera ere izan dugu. Nahiz eta proiektu
honetan atal honek pisu handirik ez zuen, garrantzitsua ikusten dugu hurrengo
urteei begira, iniziatiba honek bere horretan jarraitzea. Bai bertako arduradunek
zein gazteek, esker onez hartu dute gure presentzia eta jorratutako ekintzak.
Gure ustez, halako bizipenak dira proiektuari zentzua ematen diotenak.
Argi dago, norberaren bizitzako faktore askoren menpe dagoela horrelako bidai
bat une egokian egitea, eta horrek ahalbidetzen du ondoren esperientzia
positiboagoa izatea. Gure kasuan, egonaldi hau momentu ezin hobean etorri
da, hori izan daiteke bizitako uda paregabe honen arrazoietako bat. Bost
asteotan Jujuy-n bizi izandakoak modu batean edo bestean beti izango du
eragin positiboa gure bizitzan, nahi ala ez bertan izandako bizipenek gure
bizitzarekiko ikuspegia aldatu baitute.

Eskerrik asko Jujuy, eskerrik asko Argentina!!!
Jon, Nerea eta Rocío.”
Jujuy-ko elkarteak, bere ebaluazioan boluntarioen prestasuna azpimarratzen
zuen eta bertako proiektuekiko errespetua, gazteei entzuteko eta haien
problematikaganako arreta, haien presentzia, ulertze eta elkarrizketa naturala
Anaien elkartearekin. Eta aditzera ere ematen zuen haiekin harremanetan izan
diren eta antolatutako jardueretan parte hartu duten haur eta gazteentzat zeinu
itxaropentsu asko utzi dituztela.

