MESIAKINI

L’associació Mesiakini treballa amb la comunitat maasai de Losimingori, al
nord de Tanzània.
Losimingori és una zona situada entre la ciutat d’Arusha i els grans parcs
naturals de Tarangire i Manyara (zona de safaris).
Durant la major part de l’any és una zona seca, excepte entre el febrer i
l’abril que és època de pluges.

La comunitat maasai viu en una zona on és difícil l’accés a l’aigua i a
serveis bàsics com la sanitat i l’educació.
Existeix un petit dispensari i una escola de primària que són del tot
insuficients per a atendre en bones condicions a tothom.

Mesiakini és el resultat d’una casualitat. Fa un any i mig, tres persones
(Goela de Tanzània , Ana d’Asturies i jo “Elena”) vam decidir ampliar una
petita escola maasai per a nens i nenes de 3 a 5 anys. Només hi havia una
petita aula per a 80 nens i nenes. No pertanyíem a cap associació,
simplement ens vam llençar a l’aventura d’aconseguir els diners i fer el
seguiment de la construcció. La vam acabar aquest Nadal passat.

Ara tenen dues aules amb taules i cadires per a tothom, també per als
mestres que abans no tenien res.
No ha estat fàcil, ens hem trobat amb algunes dificultats, però amb esforç
i il·lusió es poden aconseguir moltes coses.

Després d’aquest any i mig, Godphrey i jo (Elena), volem continuar
treballant, no només amb l’escola, sinó amb la comunitat maasai en
general.
Per això hem fundat l’associació Mesiakini (que acaba de néixer fa un
parell de mesos) Tenim molta il·lusió i moltes ganes de treballar.

Els objectius més immediats en els que estem treballant actualment són:
1. Dotació de material escolar: llibretes, llapis, gomes, colors, contes i
llibres...
Aquest material és més fàcil comprar-lo allà que no transportar-lo
des d’aquí.

2. Construcció de dos lavabos per als nens i nenes: Actualment hi ha
dues letrines però no funcionen bé.
3. Construcció d’un menjador: Els nenes i nenes esmorzen i dinen a
l’escola. Volem construir un menjador obert. És una construcció
molt típica d’allà. És tracta d’una teulada amb una estructura de
ferro i el terra de ciment (tipus pèrgola). Els protegeix del sol i la
pluja però no estan tancats. Ens agradaria que fos un lloc agradable
que també poguessin fer servir els adults quan s’han de reunir.
Aquest és un exemple:

Encara no tenim un pressupost pels lavabos ni per la construcció del
menjador, la majoria de gestions les realitzarem entre el juny i el
setembre.
El que sí que hem rebut és el recolzament d’un grup de voluntaris d’allà
que vindran a fer tasques de construcció.
...............................................................................................................
Els nens i nenes de primer han preparat material didàctic (jocs i diccionaris
il·lustrats) per treballar vocabulari i matemàtiques. A més de fotos,
missatges i dibuixos que segur que els encantarà als infants de
Losimingori.
Així volem preparar algun material més que allà es difícil de trobar i que
no ocupi molt d’espai a la maleta... (gomets, enganxines i altres materials
per realitzar activitats allà).

Volem donar les gràcies a tothom que està col·laborant i els que voldreu
ajudar també.
Moltes gràcies!
Asante sana (suajili)
Ashe naleng (maa “llengua dels maasai)

