PROJECTE DE SOLIDARITZACIÓ DE CULTURES.
L’Associació pel Desenvolupament i Cooperació amb el Níger, amb el NIF
G17963729, DNíger.cat, és una ONG que té com finalitat promoure i dur a
terme projectes de desenvolupament i cooperació amb i per a la població de
Níger, sensibilitzar la ciutadania catalana respecte a la situació social i
econòmica que pateix la població de Níger i també promoure relacions entre
entitats catalanes i nigerines.
Dins d’un dels projectes que estem finançant, a les zones més deprimides
del Níger, hem trobat una oportunitat de captar el interès dels nois d’aquí i
d’allà per conèixer les realitats del lloc d’origen de l’altre. Aquest projecte
esta dirigit a joves de Catalunya que estiguin estudiant la llengua francesa i
per joves del Níger que necessiten practicar també aquesta llengua, i així
progressar tots d’una manera atractiva i engrescadora. El motiu d’aquesta
necessitat ve donada per que la llengua oficial al Níger és el Francès, però
no és la seva llengua materna i per aquesta raó necessiten molt suport per
poder continuar els estudis.
A les zones rurals, on viuen, poden estudiar fins a primària, però per seguir
estudiant s’han de desplaçar molt lluny de casa seva, a les poblacions mes
importants, els que tenen família al lloc on han d’estudiar s’estan amb ella
però els que no tenen aquesta possibilitat s’instal·len a un “Foyer” (llar) que
és una edificació on hi podem trobar amb una habitació per nois i un altre
per noies, un menjador, una cuina, una biblioteca i els serveis sanitaris.
Pensem que seria molt interessant per uns i altres cartejar-se amb la
finalitat de crear una vinculació i un interès recíproc, aprenen l’idioma, tot
enviant i rebent noticies d’amics que es troben tan allunyats físicament com
culturalment, contribuint a una SOLIDARITZACIÓ DE CULTURES.
També pensem que si aquesta aproximació qualla, els joves d’aquí podrien
fer activitats per aconseguir fons per fer front a les despeses de
manteniment (llum, aigua...) i del complement en la dieta, anomenat
“Aportació nutricional”, que aquest any està pressupostat amb uns 600€.
Fins i tot es podria pensar en fer un “agermanament” entre el Institut i el
Foyer.
Adjuntem tot el projecte que ens han fet arribar els responsables del Foyer
de Torodi al Níger, els punts 2 i 3 son les que creiem que, en el cas de
decidir fer alguna aportació, son els mes adients i es podrien aconseguir
amb les activitats del institut, i els punts 1 i 4, pensem que seran tan sols
aquest any.
S’ha de ser estricte i considerar que les aportacions sempre seran
destinades a la comunitat, mai s’ha de personalitzar i enviar a les famílies
per separat.

