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Parlaré sobre la meva experiència a Burkina Faso. Fa 3 anys una amiga
meva em va dir ”tia, ens hem d’anar de voluntariat qualque estiu”. Tot d’una
vaig retenir aquesta informació i vaig començar a cercar ONG’s. Varen passar
els estius i per una cosa o l’altra no ens decidı́em a anar-hi, fins que va arribar
el setembre del 2018 i vaig decidir fermament que l’estiu que venia m’ananava
de voluntariat. Vaig topar amb CC ONG Ajuda al Desenvolupament per una
amiga (na Lourdes) d’una amiga. La meva amiga em va dir que no podria venir
i vaig intentar convèncer a altres amics però ningú podia ja fos pels doblers o
per la disponibilitat. Jo havia pres la decisió d’anar-me’n i no me l’anava a
llevar del cap, per tant, vaig decidir anar-hi tota sola. Un bon dia, na Lourdes
em va dir que ella volia tornar a Burkina Faso i vàrem fer coincidir el nostre
viatge: jo hi anava una setmana més tard que ella.
Va arribar l’estiu i me’n vaig adonar que m’ananava a Burkina tota sola i fora cap
amic (na Lourdes només era una coneguda fins aleshores). El meu pensament
era me’n vaig a ajudar i si faig amics, millor, però si no no serà un drama
perquè allà el que vaig a fer és un voluntariat. No és que tingués una mentalitat
negativa, simplement anava fora expectatives. Aiiiii!, que equivocada anava, no
sabeu com de bé m’ho vaig passar.
La foto de la Figure 1 som en Seydou i jo a l’aeroport, quan em varen venir
a recollir. Una anèctoda que recordaré sempre i que vàrem recordar tots durant
la meva estada és: quan m’esperaven a l’aeroport anava sortint gent i cada
persona que sortia, fos blanc, negre, home, dona o nina en Seydou deia ”Ànguela
Ànguela”. Tornant a l’arribada, em varen acollir com una més, oferint-me tot
el que necesités, super amables.
El matı́ següent va ser quan vaig veure l’Àfrica amb els meus propis ulls. Era un
altre món, tot esteia desordenat, hi havia brutor per tot arreu, la gent et mirava,
les expressions de les cares dels africans, els animals enmig del carrer. Allà va
ser quan em vaig adonar que seria molt feliç els 20, curts, dies que em quedava
allà. Vàrem arribar a l’orfanat i quan vaig entrar tots els nins se’m varen tirar
damunt, em vaig atabalar una mica. Quan vaig veure els nins amb discapacitats
mentals i vaig pensar que no tenien l’afecte d’un progenitor casi em vaig posar a
plorar mentres jugava amb ells. Però tot aquest drama va passar i el dia següent
vaig disfrutar moltı́ssim amb els nins de l’orfanat.
El que més m’ha agradat de Burkina Faso és passar els dematins a l’orfanat
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Figure 1: En Seydou i jo. Dia 0
perquè veia als nins cada dia i, inevitablament, vaig començar a sentir molt
d’afecte per ells. Consell: has d’intentar ser fort i poder controlar els teus
sentiments cap als nins perquè sinó després serà dur.
A la casa érem 5 voluntàries i no vaig poder tenir més sort amb elles. Ens
vàrem dur super bé, reı́em tot el dia, pareixia que érem 5 amigues de tota la
vida. Aquı́ adjunto una foto que representa els nostres dies.

Figure 2: Arlet, Lourdes, jo, Alaitz, Naiara
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Quan et despertaves mai sabies el que passaria aquell dia, tot ho improvitzàvem,
anàvem fora presses. Tot el contrari de la vida que duim normalment a Europa.
Allà fora fer res eres feliç, si un dia no havies fet 24 mil coses, seguia essent un
dia aprofitat. També, allà t’anadones de la generositat de la gent encara que no
tenguin res.
La comunicació amb els de Burkina és molt senzilla, amb les expressions de la
cara, gestos i parlant qualsevol idioma us enteneu. Encara que si sabeu francés
millor.
El meu consell per futurs voluntaris que estan en la mateixa posició que jo
a l’estiu del 2019 us anim a que aneu, a que no tingueu por d’anar-hi tots sols
perquè allà et sents tan a gust com a casa. També recoman a tothom que pugui
i vulgui anar de voluntariat que s’animi perquè, potser que tu aportis el teu gra
d’arena però el que et donen ells a tu és una platja sencera.
Per acabar, si viatjau amb Turkish Airlines i teniu retràs, heu de fer la reclamació a través de la seva pàgina web oficial. Si no ho trobau, telefonau (la
comunicació serà amb anglès) i ells vos diran a on heu de pitjar. Trobareu un
formulari, l’ompliu, al cap d’uns dies us ofereixen si voleu x doblers per gastar
en vols de Turkish o si voleu x doblers. Si elegiu la segona opció heu de ser
insistents i dir que voleu que us ho fiquin a la vostra compta bancària. Haureu d’enviar o anar al mostrador de l’aeroport de Turkish i allà us donaran
els doblers. Si viviu a Mallorca, com jo, a l’aeroport no hi ha mostrador de
Turkish, haureu de contactar amb el mostrador de l’aeroport de Barcelona via
mail i quan us contestin us demanaran totes les dades bancàries. Voilà, éxit, us
ingressaran els doblers. No obstant, és un procés llarg ja que ells volen evitar
haver d’indemnitzar, heu de tenir paciència.
Un darrer comentari, si sou monitors de temps lliure, teniu en compte que els
nens d’allà no són com els d’aquı́: és molt difı́cil fer jocs organitzats amb ells i
danses ja que són nens del carrer.

Figure 3: N’Alaitz i jo amb bicicleta per Ougadougou
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Figure 4: Un bebè a l’esquena d’una voluntària

Figure 5: N’Arlet i en Martial
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