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Per tercer any
hem organitzat
el Camp de
treball
d'Agermanament a l'entorn
dels projectes
que tenim al
Camerun. Aquí
teniu la
Clàudia, la
Vanessa, el Víctor, la Cristina i la Cristina que hi han
participat durant tres setmanes del mes de juliol.
LES ENQUESTES AL PAGESOS
Vam fer
enquestes als
beneficiaris del
programa de
palmeres d'oli
per conèixer
l'impacte que
ha tingut sobre
la vida de les
famílies on hi
ha plantacions
des de fa 15 anys. Hem constatat la millora de les
condicions de vida d'aquestes poblacions.
REUNIÓDE JOVES A LIMOUG LIHOG
A cada poble
visitat els joves
del Camp de
Treball es van
reunir amb els
joves locals.
Vam constatar
la importància
que els pobles
tinguin foyers: centres culturals i d'oci on puguin
gaudir dels avantatges de la ciutat i que no emigrin.
JAUME BORRÀS: MBOGBOG

Agost de 2013
LA GIC FECODA DE NGOGMAPUBI
La Veronique
Ndongar de la
GIC Femmes
camerounaises
organisées
pour le
développement
agroforestier
ens va
ensenyar com

treballaven la mandioca en el camp finançat per un
microcrèdit d'ASAFRO-Agermanament.
LES VISITES A LES PREMSES D'OLI
L'èxit
aconseguit per
les més de
1500
hectàrees de
plantacions de
palmeres el
vam
comprovar
sobre el
terreny en veure que molts planteurs estaven
comprant premses per fer l'oli.
CAMP DE FORMACIÓ PER A JOVES
Un projecte
important de
formació per a
joves és
aquest Champ
d’Insertion des
Jeunes a
Boumnyebel,
on ASAFRO
gestiona
10 hectàrees per introduir als joves en el conreu de
varietats agrícoles pròpies de la zona.
CURS DE FORMACIÓ A NYANON

El Chef de
Boumndjack,
Jean Paul Ndjiki
va nomenar al
Jaume Borràs
MBOGBOG, títol
reservat a les
persones a les
que el poble

Amb gran èxit
d'assistència
-3 membres
per cada una
de les 10 GIC
de dones de
Nyanon-,
ASAFRO va
organitzar

reconeix autoritat moral i que per primera vegada es
concedia a un europeu. A la cerimònia també van
assistir l'alcaldessa i el sous-préfète

un curs per ensenyar a fer sabó en pols, sabó en
pastilla i bàlsams de massatge. S'han proposat ferho extensible a d'altres localitats.

SEPP, UN POBLE AMB FUTUR ENGRESCADOR

NOU CAMI PER AL TALLER TÈXTIL DE DOUALA
Després
d'experiències
no gaire
reeixides, el
Taller Tèxtil
SONGALA de
Douala s'està
reconvertint
en un centre
de formació
professional

Ja l'any passat,
Sepp ja va
acollir el Camp
de Treball amb
entusiasme.
Aquest any s'ha
confirmat el
gran dinamisme
de les
seves organitzacions i la implicació total de la població
en els projectes que hi desenvolupem.

reconegut pel govern. Aprofita les inversions fetes i
donarà un servei necessari.

PROJECTE A MÀ – I WOOH

ESCOLA DE NENES I NENS SORDS IMSHA

Al Foyer de Bot
Makak ens vam
reunir amb tot
l'equip del
projecte A MÀ
per avaluar les
dificultats i
transmetre al
Salvador
Cortadellas

Visita obligada
amb l'equip
directiu i els
pocs alumnes
que hi
quedaven per
vacances.

l'estat del mateix. Durant l'estada a Bot Makak el grup
del Camp de Treball va poder comprovar la bona
qualitat del pa sortit del forn d'aquest projecte.

Ens van ensenyar els tallers de nines i l'organitzat
per ASAFRO de sabó. Vam visitar la botiga d'Eseka.

VISITA A L'HOSPITAL DE KRIBI

REUNIÓ DE DELEGADES A YAOUNDE

Sovint ens hem
lamentat que les
ONG de casa
nostra que
treballem al
Camerun, ho fem
amb total
desconeixement
unes dels altres.
Aquesta vegada hem volgut visitar a l'ONG
INSOLAFRICA que treballa cooperant amb l'Hospital
d'EBOME i està construint una escola d'infermeria.
POTENCIAR LES COOPERATIVES DE DONES

Les delegades de
24 organitzacions
que treballen
amb ASAFRO, es
van reunir a
Yaoundé com fan
periòdicament.
Compartir entre elles com millorar el cultiu de la
mandioca va ser una mostra de la utilitat de
fomentar aquestes trobades.
REUNIÓ FINAL A ASAFRO

D'acord amb la
direcció
d'ASAFRO, una
de les
conclusions
d'aquest viatge
és dirigir les
noves inversions
en projectes que
surtin de les GIC de dones que estan demostrant
major dinamisme i seriositat en el seus compromisos.
La Juliette, membre d'ASAFRO que coordina aquesta
feina, és una part important en l'èxit present i futur.

Com sempre el
viatge va
concloure amb
una reunió
amb el
President
d'ASAFRO
M. Charles
Kooh i el seu
Director M. Bayiha per analitzar i treure les
conclusions que ens permetin corregir errors i
preparar el complicat futur amb garanties.
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