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VISITA DE SEGUIMENTO DA FUNDAÇÃO
TIENDA ASILO DE SAN PEDRO, CARTAGENA, ESPANHA

Realizamos  esta  memória  os  cooperantes  María  SÁNCHEZ-SOLÉ,  Carlos  LLANO
FERNÁNDEZ,  Dimas  FRÍAS ORTEGA e Aurelio  SANZ BAEZA a  propósito  de  nossa
estadia de seguimento do projeto WEND BE NE DO (WBND) em Bam, Burkina Faso, do 9
ao 19 de janeiro de 2017.

A alegria de encontrar-nos no projeto WBND nos deu esperança e coragem em nosso
engajamento como voluntários e cooperantes, e a tarefa de equipe ajudou-nos a fazer
parte da vida dos que este ano realizamos esta estadia de seguimento em Burkina Faso.
Foi uma experiência de equipe e convivência muito importante para nós, e o estar junto á
equipe local do projeto um verdadeiro presente. Por isso queremos expressar tudo o que
segue.

I Um projeto que inspira amor

WBND nasceu de um espírito unido entre
Burkina  Faso  e  Espanha  a  través  das
fraternidades de Carlos de FOUCAULD. Ir
junto aos últimos, estar com eles, trabalhar
por eles, situar-nos na periferia do mundo
acomodado  onde  vivemos  diariamente,  é
um desafio  que a Fundação Tienda Asilo
de San Pedro de Cartagena tomou a sério
desde o ano 2005 e, por sua vez, todas as
pessoas,  organizações,  instituições  e
paróquias que nos ajudaram e nos ajudam



a seguir com um projeto que suscita amor, que te faz sentir que merece a pena trabalhar
pela  gente  de  Burkina  Faso  e  especialmente  pelas  crianças,  adolescentes,  jovens  e
adultos de WBND na área de Bam, afetados pelo VIH-sida. Constatamos que o projeto se
estende, que cresce, que as pessoas melhoram, que é como uma grande família onde
ninguém é excluído. É um espaço humano onde não és estrangeiro embora nossa pele
nos delate como ocidentais.

II O que é WBND

Nosso projeto está dirigido, organizado e
executado pela Associação Wend Be Ne
Do em Bam, com Suzanne OUÉDRAOGO
como  coordenadora  e  uma  equipe  de
pessoas,  algumas  delas  utentes  do
próprio  projeto,  que  atendem  de  uma
maneira integral   608 pessoas afetadas, das quais 267 são adultos e 341 crianças e
adolescentes  -estes  órfãos,  afetados  pelo  VIH-sida  ou  em risco-,  com o  acolhimento
daqueles que procuram em  WBND ser escutados, compreendidos e ajudados. É uma

atenção sanitária, social, psicológica, nutricional e,
no  caso  das  crianças  e  adolescentes,  de
escolarização.  As  atividades  realizam-se  nas
instalações de escritório e centro de acolhimento,
armazém  e  centro  polivalente  que  a  Fundação
construiu  em  Bam,  junto  ao  Centro  Médico
Diocesano,  sendo  o  lugar  onde  os  utentes  se
reúnem  em  grupos  para  sua  comunicação,  sua
atenção ou ficar de noite se têm consultas médicas
ou  analíticas,  visto  que  procedem  de  umas  50
aldeias, algumas delas distantes 80 quilômetros de
WBND.

A Fundação Tienda Asilo de San Pedro é a organização que mais suporta a manutenção
do projeto, com 95% da mesma. Chrétiens pour le Sahel, Plan International, OCADES,
são instituições que também colaboram com WBND. A Fundação busca recursos de toda
a espécie em Espanha e coordena em Ocidente a procura de recursos, a participação do
voluntariado e a formação do mesmo.

III As realizações que vimos

Para  a  equipe  que  estivemos  no
projeto foi uma satisfação constatar a
melhora na saúde da grande maioria
dos  utentes,  seu  ânimo  renovado  e
esperançado,  o  progresso  na
educação de crianças e adolescentes.
Quatro  das  primeiras  crianças  que
conhecemos em WBND ao início  do
projeto  estão  fazendo  estudos
universitários, dois estão no seminário
maior de Ouahigouya, vários realizam
seus estudos em centro de formação técnica, três foram tirados do trabalho infantil nas
minas de ouro e conseguiram sua titulação laboral graças ao trabalho direto de Susana
com  eles.  A  experiência  do  trabalho  da  equipe  local  dá-nos  garantia  de  um  bom



funcionamento do projeto, e a isto une-se a dedicação como voluntários e voluntárias de
alguns utentes para as atividades de apoio emocional e psicológico, social e humano, as
atividades com as crianças, o seguimento escolar, a limpeza das instalações e o trabalho
da  cozinha  quando  os  grupos  se  reúnem no  centro  polivalente  para  seus  encontros
habituais ou festas.
Desde o início do projeto foram muitos os problemas com os que nos encontrámos, e
muitas dificuldades, mas ver as pessoas felizes, que retomam sua vida y seus direitos,
que perdem os medos, supera  tudo o que aconteceu.

IV O calor humano

Burkina  Faso  é  um  país  muito  pobre,  mas  rico
humanamente por sua gente,  sempre acolhedora e
amável.  Encontramo-nos  continuamente  com
pessoas  que  acolhem  e  dão  o  que  têm.  Embora
como  benfeitores  do  projeto  vamos  carregados  de
materiais,  aportemos  desde  a  Fundação  tudo  o
necessário  para  que  WBND  funcione,  recebemos
muito mais do que damos, de nosso tempo ou nosso
esforço, tanto na estadia lá como em nosso próprio
país.

Vivemos o encontro nas diferentes atividades
com  as  pessoas  de  uma  maneira  muito
profunda.  Foi  comovente  visitar  a  avó  de
Bouba em Kongoussi, viúva desde há um ano,
e  escutar  suas  palavras  de  agradecimento,
sua expressão de serenidade e de paz,  sua
proximidade  com  esses  estrangeiros  que
foram vê-la, que se preocuparam por seu neto.
A avó de Bouba mostrou-nos seu coração de
pessoa sábia e humilde.
A festa das crianças, o domingo, 15 de janeiro,

como cada  ano,  é  o  encontro  de  maior  intensidade  com eles  e  com a equipe,  pela
participação de todos em uma jornada que
para  eles  é  inesquecível,  pela  alegria  que
nos  mostram,  por  partilhar  entre  todos  a
importância  de  WBND  em  nossas  vidas.
Dimas  realizou  uma  reportagem  com  sua
excelente  equipe  fotográfica  instalada  em
um  “drão”.  Todos  disfrutamos  por  ser  a
primeira vez que WBND era filmado desde o
ar, e ficou inesquecível essa experiência na
lembrança das  crianças e  dos adultos.  Os
jogos, as danças, a música, a partilha da comida e as prendas e, sobre tudo, as pessoas,

tornou-se  uma  verdadeira  festa  desde  as
coisas simples e sem os componentes sociais
que vivemos em Ocidente.
Nosso  encontro  em  Ouagadougou  com  o
conselho  de  administração  de  WBND  e  o
cardeal Philippe OUÉDRAOGO o 18 de janeiro
serviu  para  tomar  o  pulso  do  projeto  e  dos
novos desafios que se apresentam perante a



expansão do mesmo. Foi interessante este contato direto entre a Fundação e o conselho
coordenado por Suzanne para escutar-nos mutuamente e recolher as preocupações que
de um lado e do outro expressamos.

V Nossas possibilidades

A  realidade  de  um  país  como  Burkina  Faso,
antiga colónia francesa até a 1960, e atualmente
estável  politicamente  após  etapas  difíceis  na
consecução  de  uma  democracia,  incita-nos  a
continuar  apostando  em  quanto  Fundação  por
WBND. Sabemos que não nos vai faltar nunca o
apoio das pessoas em Espanha e das instituições
que nos ajudam. O trabalho de Carlos em Madrid,
com  sua  ONG  Chilhood  Smile,  a  ajuda  da
congregação  das  Religiosas  Reparadoras  do
Coração de Jesus, o apoio e mantimento económico da Câmara Municipal de Cartagena,
a Associação Zakatiki de La Ribera de Valência, as paróquias -especialmente a Paróquia
de  Santiago  el  Mayor  de  Madrid-,  comunidades,  escolas  -especial  menção  á  escola
Alborxí  de Alzira-,  grupos, famílias que estão conosco nesta tarefa, dão-nos alegria e
coragem, porque sabemos que a cooperação para o desenvolvimento não é possível sem
sua ajuda, e que o fator humano da solidariedade é um valor frente aos contra-valores de
nossa sociedade e nosso sistema. Obrigado.

Em  quanto  Fundação,  os  quatro  projetos
(Centro  de  Formação,  Oficina  ocupacional,
Torre Nazaret e WBND) que enquadram os
objetivos  da  mesma  no  trabalho  pelos
Direitos Humanos, o trabalho humanitário, a
devolução  á  pessoa  de  uma  integridade
ferida  ou  perdida,  o  esforço  por  recuperar
uma saúde com problemas ou a consecução
de um posto de trabalho, sabemos que não
está tudo feito e que cada vez mais temos de
ser exigentes conosco mesmos.  Nessa línea
caminhamos e procuramos gerar em nosso
redor não uma chamada a dar esmola, mas a

ser solidários, para que nossas gerações futuras tenham una realidade mais equilibrada,
um mundo em paz e eliminando desigualdades.

VI Podemos sonhar

WBND não é um paraíso onde as coisas sempre têm
um  final  feliz,  mas  sim  um  espaço  humano  onde
procurar a solução aos problemas e adiantar-nos ao
aparecimento de outros. Este ano Carlos conseguiu
da Fundação Real Madrid um projeto para WBND de
uma  escola  de  futebol,  com  preparadores,  e  de
algumas escolas livros de literatura francesa para as
crianças, tendo já uma pequena biblioteca para o uso
escolar.  Também  se  tentou,  mas  sem  êxito  pelas
condições técnicas, a instalação de WIFI no projeto.



Sabemos que o melhor para um mundo melhor é preparar as crianças e adolescentes
para enfrentar os problemas, para estudar, para conviver, para ter no futuro um trabalho
digno.  O trabalho infantil  -especialmente  nas minas de ouro-  é  em Burkina  Faso um
grande problema, e ás vezes a única maneira de conseguir recursos para as famílias.
WBND luta para que as crianças estudem, lavrem seu próprio campo de possibilidades
para chegar a ser adultos com uns direitos e uns deveres.

Por isso pomos desde a Fundação e los cooperantes que vamos ao projeto todo o nosso
interesse  para  que  estas  crianças e  adolescentes  não sofram as consequências  das
graves injustiças e desigualdades de nosso mundo.
Queremos prepará-los para ser donos de sua dignidade, e
para  isso  é  fundamental  que  estudem,  que  não
abandonem a escola, que continuem formando-se depois
em centros de formação técnica ou na universidade. Tão
importante é a medicação que lhes é proporcionada em
WBND,  ou  os  alimentos,  como  o  material  escolar,  a
escolarização e sua formação humana e profissional num
futuro.
As dificuldades são muitas  e  as  condições do país  não
tornam fácil esta tarefa, mas o apoio dos outros,  nossas
convicções pessoais e a vontade e forças para trabalhar
convencem-nos para seguir neste caminho e com estas perspectivas.
Obrigado a todas as pessoas, grupos e organizações que pondes também em WBND
uma parte de vosso coração.



Relatores:
María  SÁNCHEZ-SOLÉ  ROSIQUE,  Cartagena,
enfermeira,  voluntária  de  Torre  Nazaret;  Carlos
LLANO  FERNÁNDEZ,  Madrid,  economista  e
desportista,  fundador  e  presidente  de  Chilhood
Smile; Dimas FRÍAS ORTEGA, Palma de Mallorca,
fotógrafo, músico e bateria do grupo L.A.;  Aurelio
SANZ BAEZA,  Cartagena,  sacerdote, patrono da
Fundação e voluntário de Torre Nazaret.
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