A Bukavu, port de Kalehe, amb el soci local FON, s’han
desenvolupat dos projectes d’ajuda d’urgència: cada una
de 150 famílies
sense llar, que
havien fugit de la
guerra, ha rebut
3 teles de plàstic
per cobrir-se de la
pluja i la intempèrie
i rebran 50 kgs. de
farina i 50 kgs. de
mongetes.
A la República de Malí, regió de Kayes,
municipi de Djidian
S’han iniciat dos projectes en xarxa amb SOTERMUN, CEPAC, Asociación
de Malienses en Baleares
i l’Associació de Veïns de
Son Dameto. Veïns Sense
Fronteres és titular del projecte “Reforç a la seguretat
alimentària”, amb la construcció de 5 pous a cinc
poblats i la distribució de carros, sembradores, arades,
regadores i aixades a 70 famílies agricultores.

2. En el camp de la formació i
la sensibilització del nostre entorn
S’ha realitzat un seminari titulat “Tots junts contra la pobresa a l’Àfrica Subsahariana”, en col·laboració amb el
CEDOC i la UIB, en el marc del qual persones africanes
i mallorquines analitzàrem juntes les causes de la pobresa
a l’Àfrica Subsahariana i proposàrem recomanacions en
el camp de la lluita contra la pobresa.

S’ha projectat amb cine-fòrum a Palma i a Eivissa el film
“Syntoniser Amani” sobre la desmobilització del darrer
grup guerriller de Burundi.
Durant l’any s’ha participat a nombrosos programes de
ràdio, s’han publicat articles i s’ha fet pressió internacional
en favor de la població civil de l’Est de la República Democràtica del Congo, denunciant les causes reals del
conflicte i els interessos de multinacionals i potències
estrangeres.
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S’ha participat a fires, a debats i a diverses activitats de
solidaritat organitzades al llarg de l’any.

3. En el camp del treball en xarxa
VSF és membre de la Coordinadora d’ONGD de les Illes Balears, en la qual participa de forma activa i és membre de la
seva Junta Directiva. Per altra banda, aquí treballa també en
xarxa amb CEPAC, SOTERMUN, Asociación de Malienses
en Baleares, Associació de Veïns de Son Dameto i Fundació
Liorna.
Aquí, a les Illes, col·laboram, entre altres, amb el CEDOC,
les Escoles Universitàries de Turisme i d’Hoteleria i les
Associacions de Veïns de Son Rapinya i del Rafal Nou i
Amics de Burundi d’Eivissa. En els països empobrits on
intervenim,
col·laboram
amb diferents
xarxes locals
a
Burundi,
com a Tanzània i a la
República
Democràtica
del Congo.

Donen suport al treball de VSF:
u El Govern de les Illes Balears, a través de la 		
Direcció General de Cooperació i de l’Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
u L’Ajuntament de Palma.
u El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
u Els Ajuntaments de Muro, Santanyí, Felanitx i
Algaida.
u Les persones particulars que aporten recursos
propis com a socis o per al finançament de
projectes i per al programa d’apadrinaments.

COM PUC COL·LABORAR?
•
•
•
•
•

Participant en activitats formatives i informatives i de
sensibilització.
Col·laborant en l’organització i desenvolupament 		
d’activitats organitzades per recollir recursos per a
projectes de desenvolupament.
Creant consciència solidària al meu entorn, en el sí de la
família, entre les persones amigues, en el lloc de feina i
en els llocs d’esbarjo.
Donant suport econòmic a algun projecte.
Apadrinant un infant i donant així suport a la seva família
per poder gaudir d’una vida més digna.
Fent-me soci actiu o col·laborador d’una organització de
cooperació al desenvolupament de la meva confiança.

Comptes corrents per si es vol donar suport econòmic
als projectes i intervencions de Veïns Sense Fronteres:
LA CAIXA 2100-1406-15-0200057431
SA NOSTRA 2051-0093-04-1027188369

Al llarg de l’any 2008 l’equip de l’ONGD Veïns Sense
Fronteres, directament o amb col·laboració amb altres ONG
de les Illes Balears, hem continuat fidels al nostre compromís
solidari, decidits a participar activament a la construcció d’un
altre món possible i necessari, més just, més humà i més
sostenible.

1. En el camp de la lluita contra la pobresa
A Burundi, amb l’ONG local Abazimyamuriro Bazira
Imbibe (ABI):
Hem desenvolupat el projecte “Un nou pas: de la producció
a la comercialització”, posant en marxa un escorxador de
conills per comercialitzar la carn i les pells.

S’ha continuat
impulsant el
programa 		
d’apadrinaments 		
d’infants, a 		
través del qual
les famílies
reben un petit
capital que els 		
permet iniciar
activitats
productives per obtenir recursos per atendre
les necessitats familiars.

A Businde, s’ha continuat donant suport al
Centre de mares fadrines sense recursos, a
través de diverses
unitats productives i
l’impuls de la comercialització.
En el Centre Cívic s’ha continuat emprant la casa d’acollida, impulsant les activitats formatives i celebrant-hi
activitats culturals i lúdiques.
S’han creat 13 unitats
productives a través
del projecte “Una
xarxa pel desenvolupament dels Objectius del Mil·leni” (sabó,
batiks, secat de peix,
agricultura, fusteria,
d’extracció d’holi...)

A la Universitat de Ngozi hem construït una sala on
s’està posant en marxa un cyber-café com a mitjà
d’autofinançament de la universitat.

S’han acabat, en col·laboració amb Fundació Liorna, les
obres d’infraestructura per a la distribució d’aigua potable
a la comunitat pigmea de Vyegwa (dipòsit, tres punts
d’aigua potable, rentadors, latrines, casa de formació) i
s’hi ha iniciat l’auto-construcció de 25 cases millorades.

Personal tècnic especialitzat de VSF i CEPAC, gràcies
a un conveni entre ambdues organitzacions, ha format
el personal del soci local de Burundi “Abazimyanuriro
Bazira Imbibe” (ABI) per a la construcció de biodigestors.
A la regió tanzana de Kigoma,
amb l’ONG local Neigbhours Without Borders
A Ujiji s’ha continuat mantenint el Centre d’acollida i
formació professional de joves sense llar “Haki Kwa
Wote”, s’han continuat les obres de construcció de les
instal·lacions (construcció del bloc administratiu i 24
solls), la potenciació de la ramaderia i de l’agricultura i el
suport educatiu als joves acollits en el Centre.

Un grup de persones cooperants de VSF ha impartit a
Kigoma per al soci local tanzà
“Neighbours Without Borders”
(NWB) i per al soci local de
Bukavu (RDC) “Rafiki wa
Mazingira” (FON) un curs de
“Enfocament del Marc Lògic:
projectes d’educació i salut”.
Un grup de cooperants de VSF i CEPAC, gràcies a un
conveni entre ambdues organitzacions, ha format el
personal de NWB, soci local de Kigoma (Tanzània), per a
la construcció de biodigestors i vermicompostatge.
A la República Democràtica del Congo,
a la província oriental de Kivu Sud
A la ciutat d’Uvira,
amb el soci local
CADI, s’ha desenvolupat un projecte
d’ajuda d’urgència
(21 tones de mongetes i farina per a
420 famílies i llavors
i eines de cultiu per
a 41 famílies, tant
unes com altres
retornades de l’exili.

