CexDe
Butlletí trimestral de l’ONG pel desenvolupament Clam per la Dignitat

any VII - núm. 25

VOLUNTARIAT INTERNACIO-

NAL: AVENTURA?, NEGOCI?, COMPROMÍS?
Ens agradaria que els nostres voluntaris
es deixessin afectar per la seva experiència solidària d’una manera vital
Fer voluntariat, ser voluntari està ben vist. Sembla
com si en dir „sóc voluntari“ hom adquirís a l’instant la categoria de persona vàlida, de persona
important. Sembla com si en dir „sóc voluntari“ un
ja tingués automàticament el respecte, el reconeixement i la confiança dels altres. Quan aquest
voluntariat es realitza durant un llarg període de
temps (almenys 6 mesos o un any) a l’estranger
–l’anomenat voluntariat internacional- aquestes
impressions poden ser fàcilment més intenses: „
t’has assabentat?, fulanito s’ha anat un any al
Perú a fer de voluntari/a, renoi què fort! „.
Sense caure en un pessimisme infundat però partint de les nostres pròpies experiències personals i
de grup creiem que hem d’aprofundir una mica
més en el sentit que volem donar al voluntariat
des de les nostres petites ONGs, „Claim for Dignity e.V. „ i „Clam per la Dignitat“. El voluntariat
es pot entendre de moltes maneres i pot ser
coartada per a moltes activitats que a mig i a
llarg termini no afavoreixen ni al destinatari de
l’acció ni al propi voluntari. Segons quin tipus de
voluntariat recolzem estarem fomentant més un
tipus de cooperació internacional negativa en
tant que a la llarga provoquem més dependència als països en vies de desenvolupament que
no una cooperació positiva, on l’autonomia i
el desenvolupament del benefactor estan en
primer pla.
Som conscients que algunes associacions en països en vies de desenvolupament capten diners
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a través del voluntariat internacional a través de
les partides de l’allotjament i la pensió dels voluntaris. Per molt justificat que sigui el pagament
nosaltres no volem entrar en aquesta dinàmica
i per això hem optat que els nostres voluntaris al
Perú gestionin ells mateixos el seu allotjament i
la seva pensió. També algunes associacions als
països que envien els voluntaris -en aquest cas
Alemanya- exigeixen dels seus voluntaris que
paguin una quota per poder ser formats i enviats. També aquí nosaltres ens volem desmarcar
com a associació: no volem exigir cap quota als
nostres voluntaris. Si en el futur les circumstàncies
ens obliguen a fer-ho que sigui en un marc de
claredat i justícia.
És obvi que passar uns mesos o un any en un
país llunyà comporta una dosi considerable de
curiositat i aventura. No obstant això nosaltres
volem recolzar un voluntariat que es mogui en
primer lloc per un esperit solidari. Ens agradaria
que els nostres voluntaris es deixessin afectar per
la seva experiència solidària d’una manera vital.
La solidaritat no s’acaba en un projecte.
En la cooperació internacional que nosaltres
volem fomentar o guanyem tots (benefactors,
voluntaris, professionals, mares, pares...) o alguna
cosa falla. Així doncs volem recolzar un voluntariat internacional que faci del seu servei molt més
que una aventura passatgera; volem recolzar
un voluntariat sa, sense fer cap tipus de negoci
amb ell (ni que d’altres ho facin amb els nostres
voluntaris). Volem recolzar un voluntari que miri
el seu dia a dia amb altres ulls i que es comprometi per un món millor, des de la senzillesa i des
del compromís.
En aquest número presentem un article de Deisi
Betancurt des del Perú i d’Édison Fañanás des
d’Alemanya sobre el voluntariat.
El Consell
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VOLUNTARIAT DES D’ALEMANYA
(I ESPANYA)
Oferir un marc d’acció en projectes de
cooperació perquè es donin trobades
i experiències que ens facin viure de
manera diferent
El perfil de les nostres petites ONGs „Claim for
Dignity e.V.“ (Alemanya) i de „Clam per la Dignitat“ (Espanya) obeeix sobretot a tres pilars:
(1) el compromís en l’entorn en el qual vivim,
(2) el compromís en projectes de cooperació i
(3) la sensibilitat i formació. L’amistat i les relacions personals que a través d’aquests tres pilars
anem vivint haurien de ser l’ànima de les nostres
petites ONGs. Aquest esperit és el que molts
de nosaltres vam viure en grups d’Església en
la nostra joventut i per això mateix vam fundar
aquestes ONGs. Per a molts de nosaltres continua sent la fe la motivació més important en el
nostre compromís.
Per la nostra història -aviat complirem els deu
anys- i sobretot per la nostra prehistòria, és obvi
que no tenim grans pretensions econòmiques:
el nostre objectiu principal no és el buscar diners per executar projectes de cooperació. El
nostre punt fort, al contrari, hauria de ser el factor humà: oferir un marc d’acció en projectes
de cooperació perquè es donin trobades i
experiències que ens facin viure de manera
diferent.
En aquest context i després d’anys de recerca
sembla que per fi hem trobat quelcom que
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correspon als nostres desigs: poder recolzar projectes de cooperació a través d’un voluntariat
format i amb un compromís temporal apreciable: un any. En aquesta aventura no estem sols a
Alemanya. Col•laborem amb la BDKJ (Bund der
Deutschen Katholischen Jugend; Confederació
de la joventut catòlica alemanya) de la diòcesi
Rottenburg-Stuttgart, on es troba la nostra seu.
La BDKJ ens ofereix una infraestructura i una
xarxa de contactes amb altres petites ONGs i
parròquies que també treballen amb voluntariat
internacional. Al seu torn la BDKJ té una gran
experiència en voluntariat internacional i és una
institució de l’Església catòlica.
La col•laboració entre la BDKJ i „Claim for Dignity e.V.“ està emmarcada en el programa
de voluntariat internacional „Weltwärts“ (=cap
al món) del Ministeri Federal Alemany de Cooperació Econòmica i Desenvolupament (BMZ).
Aquest programa ajuda econòmicament perquè un jove entre els 18 i 29 anys pugui fer una
experiència de voluntariat internacional. Com
a contrapartida s’han de complir uns requisits
molt clars que competeixen a l’organització
que envia als voluntaris, a l’organització que els
acull i al contingut de la seva activitat. A més es
contemplen 25 dies obligatoris de formació (15
abans de l’inici de la seva activitat; 5 durant el
seu voluntariat; 5 a la tornada a Alemanya), així
com la presència d’un mentor (acompanyant)
al lloc del voluntariat, que no tingui res a veure
amb el projecte i s’hagi provat la seva idoneïtat.
Durant la seva estada tant el voluntari, com
l’organització local que l’acull i el seu mentor
han de realitzar informes periòdicament.
Des d’aquestes línies desitgem a la Sarah Ament
i a la Judith Manusch, que fa poc han acabat
el seu batxillerat a l’institut Robert-Bosch-Gymnasium de Langenau i són les dues primeres
voluntàries de „Claim for Dignity e.V.“ que
s’acullen a aquesta formació i que estaran un
any a Arequipa des d’agost de 2010, que la
seva experiència ens faci créixer tots: a elles, a
les persones que les acolliran i amb els qui realitzaran el seu voluntariat, als beneficiaris del seu
voluntariat i a qui les acompanyem.
Édison Fañanás Lanau
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VOLUNTARIAT DES DEL PERÚ
Esperem que les ganes i entusiasme
amb les que inicien el treball es mantinguin al llarg de tota la seva estada
amb nosaltres
El meu nom és Deisi Betancur H., sóc nutricionista i
tinc 26 anys d’edat. Estic implicada en el projecte
Desnutrició i pobresa versus educació des dels
seus inicis l’any 2007. L’execució del projecte es
va iniciar el març 2008, amb el funcionament del
menjador a l’escola del poble jove „La Mansió“
a Arequipa (El Perú). El projecte té 2 parts importants:
(1) Capacitació. Aquestes capacitacions estan
dirigides a la formació en temes d’alimentació, de
nutrició i d’higiene de forma permanent a:
- mares i pares de família
- els nens de l’escola
(2) Funcionament del menjador. El treball al menjador s’inicia al matí (9:00 a.m.), on quatre mares
o pares (programades de manera mensual) són
encarregades de cuinar, sota la meva orientació o
sota l’orientació de Pamela (verificació i recomanacions d’higiene durant la preparació, distribució
de racions, acceptabilitat de les preparacions pels
nens, etc.). A la data estem distribuint 125 racions
(120 nens, 4 mares i 1 nutricionista). Les preparacions es realitzen partint de la planificació de menús
segons el requeriment nutricional dels nens.
Què proposem als voluntaris de „Claim for Dignity
e.V. „? Que ens ajudin en les àrees de:

experiències

(3) Altres
a) Seguiment de casos (visites domiciliàries) per
detectar i proposar solucions quan els nens o les
seves famílies travessen per alguna dificultat o
no es trobin prou sensibilitzats per participar del
projecte.
b) Suport en les avaluacions nutricionals (pes i
talla dels nens així com processar les dades obtingudes).
c) Obertura d’activitats o tallers en els quals vostès,
els voluntaris, podran ensenyar o compartir els
seus coneixements, gusts i habilitats amb els nens
(classes d’anglès, cant, teatre, esports, etc.).
Què esperem dels voluntaris de „Claim for Dignity
e.V. „?
Sent ja coneixedors de les seves ganes de treballar,
el que esperem és que les ganes i entusiasme amb
les que inicien el treball es mantinguin al llarg de
tota la seva estada amb nosaltres, considerant les
nostres diferències culturals i socials.
Un altre aspecte que també ens interessa molt és la
seva iniciativa i les innovacions que puguin aportar
al projecte per millorar-lo.
La participació de vostès és molt important per
a nosaltres i serà de molta ajuda però sobretot
suposarà alegria per a la gent de la Mansió, qui
trobaran motius d’alegria i esperança en saber que
hi ha gent disposada a invertir en elles no solament
el seu temps i coneixement, sinó també felicitat.
Deisi Betancur H.

(1) Capacitació o formació.
a) Suport en l’elaboració de material didàctic per
a les capacitacions tant per a nens (teatre de
titelles, làmines, entre d’altres) com per a pares.
b) Col•laboració en l’execució dels tallers (posada en escena de teatre de titelles, aplicació de
test d’avaluació, entre d’altres).
(2) Menjador.
a) Ensenyament d’higiene i maneres en el moment
de prendre els aliments (aquest és un aspecte
que requereix de molt treball i atenció a causa
dels petits no reben la instrucció adequada a les
seves llars). És important estar junts amb els nois a
l’hora de dinar i menjar amb ells.



CexDe núm. 25

actualitat

ACTUALITAT DE “CLAM PER LA DIGNITAT”
– ESPANYA
- El divendres 5 de març a les 21h es va celebrar al Centre
Parroquial de Sarrià el tradicional “Sopar de la Fam” a fi
de recaptar fons pel projecte de “La Mansión” a Perú. Stephanie Wildenberg, membre del Consell Directiu de “Claim
for Dignity e.V.” en la seva condició de cooperant que va
estar sis mesos a Arequipa recolzant el projecte, va fer una
presentació del mateix i va compartir la seva experiència. La
recaptació total va ser de 285€. Moltes gràcies a tothom!
- El mes de maig tindrà lloc la 11a edició de la Festa del
Comerç Just i la Banca Ètica a Barcelona (Sarrià). CxD és
entitat col•laboradora. Durant el mes de maig se celebraran
diferents exposicions, conferències, xerrades … i el dissabte
8 de maig a la Plaça de Sant Vicenç de Sarrià tindrà lloc
una mostra d’entitats i diferents activitats (concert, contacontes, dinar ecològic…).
- El passat 20 d’abril va néixer la Gisela Esparza Muñoz, filla
de la Mireia i de l’Antonio. Moltes felicitats!
- Necessitem traductors voluntaris (català/castellà; català
o castellà/anglès).
- Interessats en el voluntariat de „Sostre“ a Barcelona posarse en contacte amb Javi Laguno (xavierlaguno at gmail.
com) o amb Secretaria.
- ACTUALITAT DES DE “CLAIM FOR DIGNITY e.V” .
- ALEMANYA
- El passat 22 i 23 de gener el Michael Schliep i la Stephanie
Wildenberg van participar a la reunió del grup d’entitats
del servei del voluntariat internacional de la BDKJ (Bund
der Deutschen Katholischen Jugend; Confederació de la
joventut catòlica alemanya) de la diòcesi Rottenburg-Stuttgart a Wernau. La BDKJ és des del 2008 una organització
reconeguda pel programa de voluntariat internacional
„Weltwärts“ (=cap al món) del Ministeri Federal Alemany de
Cooperació Econòmica i Desenvolupament (BMZ).
- El passat 02 de febrer la Stephanie Wildenberg presenta el
projecte d’Arequipa a l’escola i centre d’ajuda juvenil Christian-Morgernstern a Reutlingen-Rommelsbach. Al final de la
presentació es dóna un diàleg interessant i ric. Els assistents
aporten uns petits donatius i mostren la seva disposició a
organitzar una venda de neules a Reutlingen per recaptar
més diners per al projecte.
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- El 19 de febrer es fa una reunió de socis a Tübingen. Es
parla principalment de possibles decisions estratègiques
pel desenvolupament de l’associació.
- El 26 de febrer es du a terme una reunió amb les alumnes
Judith Manusch i Sarah Ament de l’institut Robert-BoschGymnasium a Langenau, on també estan presents els seus
pares i els seus professors per preparar la seva estada a
Arequipa a partir d’agost de 2010 a través del programa
„Weltwärts“.
- El projecte d’Arequipa està introduït a la pàgina web de
betterplace.org
www.tinyurl.com/arequipa2010 amb l’objectiu d’obtenir
algun donatiu més pel projecte.
- Des del 16 d’abril de 2010 fins al pròxim 19 d’agost de
2010 l’estudiant de Tübingen Josephine Asche de Tübingen
recolza el projecte com a voluntària a Arequipa. Josephine
té un bloc a Internet: www.phincheninperu.blog.de/
- El 26 d’abril Michael Schliep es reuneix amb Sarah Ament,
Judith Manusch i els alumnes de l’assignatura optativa
„Pel•lícula“ de l’institut Robert-Bosch-Gymnasium. S’estan
duent a terme els preparatius per poder fer una pel•lícula
senzilla de l’estada de Sarah i Judith al Perú.
- Des del 28 d’abril fins al dos de maig la Sarah Ament i la
Judith Manusch van rebre la primera part de la formació
en la BDKJ en el marc del programa „Weltwärts“. Les dues
estaran des de l’agost del 2010 fins al juliol del 2011 a Arequipa (Perú) per recolzar el projecte „Pobresa i desnutrició
versus formació“.
- El passat 03 de maig es va fer una reunió a Tübingen per
preparar la pròxima Assemblea General extraordinària.
- El pròxim dissabte 05 de juny es celebra a la parròquia de
St Michael a Tübingen a les 13 h una Assemblea General
extraordinària.
- El dissabte 10 d’abril els nostres amics Lucia i Serge es van
casar al Perú. Moltes felicitats!
- Banchu Fañanás Hernández ja forma part de la família
de Maria i Edi. Banchu va néixer el 21 de maig de 2009 a
Mizan (Etiòpia) i des de principis d’abril ja viu amb la seva
nova família a Alemanya. Edith, Mercè i Tomàs s’alegren
molt de la seva nova germana.
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