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Relatório do seguimento do projeto realizado pelos cooperantes Concepción MARTOS
GARCÍA,  Carlos  LLANO FERNÁNDEZ e Aurelio  SANZ BAEZA durante  a  estadia  em
WEND BE NE DO (WBND) em Burkina Faso, do 29 de janeiro ao 8 de fevereiro de 2018.

Estar  novamente  em  WBND  é  um  privilégio  para  nossas  vidas.  Compartimos  uma
realidade que nos ocupa todo o ano desde a distância, mas que sobre o terreno nos
reforça e nos renova no trabalho. O mais importante é tratar com as pessoas, pequenos e
grandes, escutar e ser escutados.

I Um projeto com futuro

Desde setembro de 2004 começou-se a estudar a possibilidade de um projeto que desse
resposta á necessidade de uma atenção integral a pessoas com VIH na zona de Bam, em
Burkina  Faso.  Trabalhamos  em  união  a  Fundación  Tienda  Asilo  de  San  Pedro  de

Cartagena (FTASP) e a Fraternidade de Charles
de  Foucauld  em  Burkina  Faso.  No  ano   2005
davam-se  os  primeiros  passos  como  projeto  e
pequenas realidades onde crianças, adolescentes
e adultos tivessem um apoio em suas vidas. Esta
ajuda tornou-se possível com a coordenação de
Suzanne  OUÉDRAOGO,  que  contatou  com
afetados nas 70 aldeias de Bam, reuniu um grupo
muito reduzido de voluntários e, com a ajuda da
FTASP em todos os aspetos, o projeto foi sendo

uma realidade. Constituiu-se a Association Wend Be Ne Do com a equipe que existia e os
próprios beneficiários, e atualmente é a Association quem gere o programa do projeto e



trabalha pelos objetivos do mesmo.
WBND no tem parado de crescer, de ter uma importância que nunca teríamos pensado ao
começar há doze anos, como projeto de referência em toda a região, como grupo humano
parecido com uma grande família. Muitas pessoas e instituições ajudaram-nos e ajudam-
nos a manter WBND. Os 612 beneficiários neste momento reconhecem e agradecem este
apoio que vem de um país, Espanha, que sabem que está muito longe, mas por isto e
pelo esforço de estar com eles perto ou de longe, exprimiram-nos sua admiração por
nossa fidelidade.

II WBND no coração da África profunda

O projeto abrange a atenção sanitária, nutricional, sócio psicológica, espiritual e humana,
sobre  tudo.  Nas  crianças  e  adolescentes,  além  disto,  a  escolarização  e  a  formação
técnica  e  universitária.  Nem  todos  podem
aceder a este direito, pela distância de algumas
aldeias e a falta de centros de formação perto.
WBND  faz  o  possível  para  que  o  direito  á
educação  chegue  ao  maior  número  possível.
Sabemos que seguindo este objetivo se tornará
realidade que homens e mulheres não precisem
de emigrar,  possam dirigir  suas  vidas e  suas
famílias,  saiam da pobreza extrema e tenham
saúde para viver de seu trabalho digno. Não é
fácil num mundo onde a falta de recursos e de
cultivo  de  valores  humanos   faz  que  no  haja  grandes  mudanças  sociais.  Na  WBND
lutamos por estes direitos na África profunda de Burkina Faso, e seguimos engajando-
nos, como Fundação -y junto com ela as organizações e grupos que apoiam- e como
Association Wend Be Ne Do, a acolher, acompanhar, apoiar e ajudar  esta gente que nos
rouba o coração e nos motiva para não deixar as coisas como estão, quer seja aí quer em
nosso país.

III O caminho feito

Na  nossa estadia  disfrutámos  das  boas-vindas  dum
bom  número  de  usuários  que  nos  fizeram  sentir  de
novo em casa. Também no Grupo de Palavra, momento
em que se  encontram para  falar  -já  sem medos-  de
suas vidas, suas situações, como um grupo de apoio
mútuo. Surpresa ao comprovar um menor número de
pessoas que em outros anos.  A causa:  muitos deles
estavam  trabalhando,  ao  terem  melhorado  em  sua
saúde.  Estivemos  em  aldeias  visitando  doentes;  em
escolas, onde as crianças de WBND estudam, e num
centro de formação de costura em Kaya, onde algumas

raparigas  estão  fazendo   sua  formação
técnica. Participamos com a equipe local
-Suzanne,  Thomas,  Francine,  Jacques-
em  sua  reunião  habitual  e  escutámos  y
fomos  escutados.  Faltava  Marc,  que
estava  doente.  Encontramo-nos  o  último
día em Burkina Faso com o conselho de
administração  de  WBND,  em



Ouagadougou, e reforçamos nossos laços e fidelidade.
Preparar e celebrar a Festa das Crianças foi  um dos momentos mais gratificantes da
visita.  Com  muita  alegria  comprovamos  que  foi
vencida a desnutrição, que a grande maioria das
crianças estão bem, crescendo,  avançando,  com
bom espírito, com a dança no corpo e o sorriso em
seus rostos. No fomos estranhos para eles, nem
olhavam  para  nossa  pele  branca,  como  nos
primeiros anos.
Para esta ocasião a equipe de WBND trabalhou
para  tudo  correr  bem,  e  as  crianças  passaram

uma
manhã extraordinária, e puderam compartir uma
refeição  como  amigos.  Tivemos  prendas  para
todos e eles deram-nos a melhor prenda de seu
reconhecimento e proximidade. Esta festa, junto
com a Festa de Excelência no mês de setembro,
são os momentos mais importantes de encontro
entre eles e uma motivação para estudar, cuidar
sua saúde y expressar o que sentem. O jogo, a
dança,  a  música,  ajudam  para  viver  a  festa
desde eles e suas realidades.

IV Bouba, sempre connosco

A avó de Bouba recebeu-nos em Kongoussi com
um  grande  carinho.  No  dia  anterior  tinha-nos
enviado  uns  amendoins  que,  quando  vêm  de
pessoas assim, no há nada que se agradeça mais.
Esta mulher limpa o nosso coração sem dar por
ela, e lembramos Bouba, que tanto nos  marcou
em  positivo  em  nosso  trabalho  por  WBND.
Compramos pintura e fomos ao outro dia arranjar

seu
túmulo.
Foi um momento muito importante para nós e, a
pesar do sol e o calor sufocante, pintamos África
em memória de Bouba e dissemos-lhe obrigado
por  todo  o  que  aprendemos  dele,  de  sua
pequenez,  das  coisas  simples  que  só  dão  as
pessoas simples. Hoje Bouba teria já vinte e um
anos  e  tal  vez  fosse  um  bom  animador  de
WBND,  como  outros  rapazes  e  raparigas  que

eram pequenos quando se iniciou o projeto e que colaboram atualmente.  Não temos
dúvida que ele nos anima e continua motivando-nos.

V WBND avançando

Neste  momento  são  612  os  utentes  de  WBND.  Deles,  271  adultos,  que  recebem a
atenção  integral  que  proporciona  o  projeto:  ajuda  na  nutrição,  atenção  sanitária
(consultas,  medicamentos,  analíticas,  hospitalizações),  sócio-psicológica,  espiritual… E



também, 341 crianças e adolescentes, com a mesma atenção, dos quais 150 estão no
ensino primário, 50 no secundário -alguns em internados-, 13 em formação técnica, um na
universidade, dois no seminário maior de Ouahigouya, e um trabalhando como polícia,
depois de sua formação.
É e tem sido muito importante o esforço na luta por
tirar  as  crianças  do  trabalho  nas  minas.  Alguns
deles estão trabalhando com empregos dignos ou
formando-se  em  especialidades  técnicas,  como
mecânicos ou administrativos. A  todos animamos
para  seguir  formando-se,  no  estudo,  na
responsabilidade.
Bastantes  adultos  recebem  micro  créditos,  que
dvbem devolver passado um tempo estabelecido,
para  organizar  melhoras  em  suas  vidas,  em
formas de trabalho ou pequeno comércio ou cuidado e criação de gado. Isto faz que

exista  uma  melhor  consciência  de  uso  do
material e das possibilidades de auto gestão em
suas  economias.  Apesar  de  todas  as
dificuldades,  a  situação  de  pobreza
generalizada,  -sendo  Burkina  Faso  o  terceiro
pais mais pobre do mundo- as consequências
do  câmbio  climático  que  afeta  as  colheitas  e
favorece uma desertificação cada vez maior em
quase  todas  as  regiões  burkinabés,  a  dívida
externa e a dependência da ajuda exterior  de

ONG's, o difícil equilíbrio político, seguimos optando por Burkina Faso e o projeto WBND.
O grupo de sete  voluntários locais  e  a equipe de cinco trabalhadores,  e  os  mais de
quarenta voluntários em Espanha, confiamos em continuar avançando.

VI A boa gente que está connosco

A FTASP, em sua área de cooperação internacional, recebe o apoio de várias instituições
e  organizações  em  Espanha  que  tornam  possível  o
mantimento de WBND. Cada trimestre temos de fazer
frente  ás despesas  do projeto  e para  isso  contamos
com  convénios  e  ajudas  da  cámara  municipal  de
Cartagena,  Childhood  Smile  -de  Madrid,  de  Carlos
LLANO-, a congregação de religiosas Reparadoras do
Sagrado Coração, a paróquia de Santiago el Mayor de
Madrid,  a  asociação  Zakatiki  -de  Valência-,  escolas,
como a Alborxí de Alzira, famílias, paróquias e pessoas

generosas que nos aportam não só dinheiro,
mas  também  seu  espírito  solidário  e
confiança.  Este  ano  pudemos  conseguir  o
carro  novo  e  seguir  mantendo  o  95%  dos
custos do projeto.
WBND  recebe  também  a  ajuda  local  de
Ocades (Cáritas Burkina), Plan Internacional e
Chrétiens  pour  le  Sahel,  organização  com
sede em Luxemburgo.
A todos, obrigado, muitíssimo obrigado.



Realizamos este relatório:
Concepción MARTOS GARCÍA, Cartagena,  dona
de casa, patrona da FTASP e voluntária de Torre
Nazaret,  Carlos  LLANO  FERNÁNDEZ,  Madrid,
economista e deportista, fundador e presidente de
Chilhood  Smile;    Aurelio  SANZ  BAEZA,
Cartagena,  sacerdote, vicepresidente  da FTASP
e  voluntario  de  Torre  Nazaret.  Coordena  WBND
em Ocidente.
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