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Marta Temprado i Sònia Busquets.

Allà on hi ha un somni,
hi ha un camí
La Marta i jo vam viatjar aquest
Agost passat a Ndokh. Era el meu
segon viatge a aquest petit
llogaret de Senegal, la Marta hi
anava per primera vegada.
A més de finalitzar la Campanya
"Sandalies per Nokh" vam
aprofitar la nostra estada allà
per detectar posibles mancances
de cara a futurs projectes.
A més, vam fer un cop d'ull als
projectes ja finalitzats d'altres
voluntaris.

Dakar
A Dakar hi vam passar 4 dies.
Amb l'ajuda del Moussa, el
nostre guia d'aquest any, vam fer
la compra de les sandàlies.
Finalment vam comprar 420
parells: 70 els vam repartir
entre els nens de dues Daares de
Dakar i la resta els vam pujar a
Ndokh.
També vam comprar pilotes per
l'Equip de futbol en el que
col.labora el Ousman (guia de CC
Ong).
A més vam consultar preus de
màquines de cosir pel Projecte
per a discapacitats a Toucar, del
voluntari Daniel de
Contraconcepción (Huelva)

Ndokh
AQUELL
LLOGARET PLE
DE NENS I MILL

Campanya Sandàlies per
Ndokh
El Motiu Principal per viatjar a
Ndokh.
Durant mesos vam fer una Campanya
de recollida de diners per comprar a
Dakar les sandàlies pels infants de
Ndokh.
Una vegada allà, i amb més
voluntat que eficàcia fem la
repartició de les sandàlies.
Podem dir que l'experiència va ser
molt satisfactoria, i que la majoria
de nens i nenes van rebre el seu
parell de sandàlies.

Camí del
molí de
mill, per
repartir
les
sandàlies

Ndokh
AQUELL
LLOGARET PLE
DE NENS I MILL

La vida a Ndokh
Vam allotjar-nos a casa del Pierre,
una familia molt acostumada a tenir
voluntaris acollits.
Durant els 10 dies que vam passar
allà vam anar a visitar a les
famílies que havia conegut l'any
anterior. En varies ocasions vam
atansar-nos a l'escola, per veure
els progressos de la Aïssatou (una
voluntaria també de CC Og) que
estaba construint una nova aula.
També vam anar a veure l'estat del
nou pou construit dies enrere per
altres voluntaris, així com l'antic
molí de mill en desús.

Vida a
Ndokh

Toukar
ALLA ON POTS
FER UNA
VERVESA
FRESQUETA

Toukar
Des de Ndokh a Toukar hi ha una
hora a peu sota un sol de justicia,
pero el paisatge és tant agradable
que us recomanem que almenys el
feu una vegada.
Hi van anar un parell de cops o tres.
Pots carregar la tarjeta de
prepagament del mòbil, comprar
aigua i galetes o fruita i fer una
cervesa fresqueta. A més pots
visitar els voluntaris que treballen
al dispensari.
Un dels cops vam aprofitar per fer
una ullada a l'antig dispensari,
edifici on s'ha planejat des de CC Ong
obrir un centre per a discapacitats
(Projecte del Daniel)

Voltans de
Ndokh, camí
de sorra
que podeu
recorrer a
peu o bé en
charret

Nianing
UNS DIES DE
RELAX

Nianing
Val a dir que la vida a Ndokh és
dura: a banda de la calor i els
mosquits, la dieta a base d'arrós i la
manca de comoditats a l'estil
europeo t'esgoten rapidament.
És per aixó que aquest any vam
decidir passar després uns dies a
l'Hotel Bentenier de Nianing,un
poblet pescador situat a un parell
d'hores al Sud de Dakar.
Es tracta d'un hotel senzill pero
còmode des d'on vam aprofitar per
fer una mica de turisme i visitar la
Somone i la illa de Fadiouth.

Nianing és un bon lloc on
descansar uns dies

Dakar
ULTIMS DIES I
TORNADA A
CASA

Dakar, altre cop
Després d'uns dies a Nianing tornem
a Dakar, a l'alberg Keur Mithiou.
Allà vam estar els dos darrers dies
del viatge.
Tenim una sensació estranya, entre
l'orgull d'haver fer la feina ben
feta i el dubte de si podriem haver
fet alguna cosa més per la gent de
Ndokh.
Sempre queda aquesta sensació, un
regust d'impotència que ens
acompanyarà durant tot lany.

