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Relatório da visita seguimento do projeto WEND BE
NE DO (WBND) em Burkina Faso, dos cooperantes
Carlos LLANO, Alberto HERNANDIS, Andrés Pedro MUÑOZ e Aurelio SANZ, da
Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena (FTASP), Espanha, em dezembro de
2018.
UM PROJETO CONSOLIDADO
WBND tem já uma trajetória de treze anos em Burkina
Faso, sendo um referente como
projeto de atenção a pessoas
afetadas pelo VIH-sida nesta
zona africana castigada pela
pobreza,
a
corrução,
a
inseguridade… 271 adultos e
341 crianças, adolescentes e
jovens são nossa preocupação
para mais de sessenta voluntários em Espanha, sete em Burkina
Faso e a equipe local formada por cinco pessoas. “Estar com”,
acompanhar, pôr-nos em sua pele, não permanecer insensíveis
ante o sofrimento alheio, participar de sua alegria: isso é WBND.
Os inícios foram muito duros, mas hoje podemos dizer que o
projeto avança, que as pessoas melhoram em todos os aspectos.
UM PROJETO QUE OLHA PARA SEU FUTURO
Consideramos que a educação e a formação são
fundamentais para o futuro das crianças e jovens de
WBND. Atualmente temos 160 crianças escolarizadas,
das quais 50 estão em formação profissional em centros
especializados
de
Kongoussi,
Kaya,
Korsimoro e Ziniaré,
formando-se para ser profissionais de mecânica do
automóvel, eletricidade, soldadura, costura, cozinha,
pastelaria ou carpintaria. Quatro estão em formação
sanitária (enfermaria) Dois seguem estudos na
universidade de Ouagadougou, e outros dois no
Seminário
Maior
de
Ouahigouya.
Alguns

completaram seus estudos y trabalham em lugares onde podem executar seu trabalho.
Seis terminaram sua formação profissional e já trabalham de forma independente. Três
oficinas mecânicas abriram: numa delas, em Rouko, estivemos na inauguração, e dois
começaram suas oficinas de carpintaria, como negócio.
São logros importantes que tornam possível que
as pessoas num futuro tenham possibilidades de
uma vida digna. Por isso nossa insistência junto
com a equipe local de WBND para animar a seguir
com os estudos. Visitámos em pessoa os centros e
verificámos que existe muito interesse por
continuar estudando, formando-se, com as
capacidades
de cada pessoa. O projeto assume a despesa dos
internados onde se hospedam e recebem a formação.
Este é um dos objetivos mais importantes de WBND,
além de cuidar da saúde, a nutrição e o apoio
psicosocial. WBND foi passando de ser só assistencial
a ser uma via de promoção humana para o futuro de
umas vidas que no teriam as oportunidades de
realizar-se plenamente em seus direitos, em sua
saúde, em seus trabalhos dignos. Muito importante é a tarefa de tirar as crianças do
trabalho infantil nas minas de ouro, que põem em perigo suas vidas. Bastantes delas
foram recuperadas.
No mundo dos adultos constatamos que através da ajuda de WBND nas diferentes
atividades, como são o Grupo de Palavra, onde comunicam suas realidades, pedem
conselho, se ajudam mutuamente, ou o grupo de
voluntários que, maioritariamente, são beneficiários de
WBND, ou as entregas de alimentos, ou as consultas
médicas e tratamentos, com a medicação adequada e as
analíticas periódicas, os microcréditos para por em marcha
recursos de trabalho e manter suas famílias, se verifica um
antes e um depois de estar no projeto. Nos sentimos
invadidos pelo profundo agradecimento de todos os
beneficiários, especialmente quando visitámos a avó de
Bouba, que nos mostrou o carinho imenso que tem por nós.
Esta mulher nos ensina cada ano a continuar apostando por WBND e lutar pelo que
realmente merece a pena.
UM PROJETO QUE SE ABRE PASSO
Os inícios de WBND
datam de setembro de
2004. Preparámos o
projeto com a equipe da
fraternidade de Carlos
de
FOUCAULD
de
Burkina
Faso,
e
escolhemos a zona de
Bam, por ser onde havia

mais infeções por VIH e, além disso, uma área de 250.000 habitantes em situação de
extrema pobreza. Na Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena, en Espanha,
tomámos como uma das prioridades trabalhar em Cooperação Internacional, e é assim
como desde o início do projeto fomos fazendo o esforço de manter com nossos recursos
quase a totalidade de WBND (um 95 %). Organizações como a de Carlos, em Madrid,
Chilhood Smile, a câmara municipal de Cartagena, paróquias em Espanha, como a de
Santiago o Mayor, de Madrid, San Juan da Cruz, de Jaén, a associação ZKTK, de
Valência, a congregação de Religiosas Reparadoras do Sagrado Coração, numerosos
doadores, fazem possível á FTASP responder trimestralmente ás despesas. Nosso
encontro com a equipe local, com Suzanne, coordenadora, Thomas, animador, Jacques,
animador, Jean-Éduard, contável, e Lucie, animadora, Guillaume, voluntário, foi um
momento de trabalho para compartir a vida do projeto e estudar as dificuldades, os logros,
o futuro imediato e os desafios que vamos encontrando, tanto em Burkina Faso como em
Espanha. As boas-vindas de usuários no centro polivalente comoveu-nos e carregou-nos
as baterias para os diaso de estadia em Burkina Faso desde o primeiro momento.
UM PROJETO QUE RESPIRA
As perspetivas de qualidade de vida das pessoas
de WBND vão melhorando. Percebemo-lo nas
crianças, nos jovens, nos adultos, na alegria de
suas caras, nas expressões de agradecimento.
Contagiam-nos sua vontade de viver e a paz com
que encaram os problemas da vida. Veem de 50
aldeias, algumas delas a 80 km do centro
polivalente de WBND, em bicicleta, caminhando
ou, no melhor dos casos, em moto, sabendo que
não fazem a viagem em vã. Confiam
profundamente em Suzanne, a alma do projeto, nos brancos de Espanha que põem seus
recursos e os visitam e acompanham em suas aldeias sem sentir-se estrangeiros.
Estamos contentes porque eles estão contentes.
O último dia em Ouagadougou, a capital, fomos
convidados pelo cardeal Philippe OUÉDRAOGO,
responsável jurídico de WBND, para partilhar sua mesa,
dialogar sobre a realidade de Burkina Faso, os problemas
de seu povo, as grandes esperanças que se abrem para
a Igreja africana com o papa Francisco, as necessidades
do projeto, os outros projetos da FTASP e nossas vidas
pessoais. Seu acolhimento e cordialidade nos fizeram
sentir em casa.
Junto ao lago de Bam, em WBND, voltamos a
deixar um bocado de nosso coração, e recebemos
uma parte do coração da África profunda.
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