
Mwaramutse (egun on) eta Murakoze (eskerrik asko) Ruanda
izateagatik!

Claudiak, mila muinoen eta beste mila xarmen herrialdean ari den lankide gazteak,
kinyarwandaz ikasitako lehen hitzak dira horrek, bai  eta asko erabiltzekoak ere,
bere ustez.

Claudia Ruandan lurreratu zen uztailaren 16an Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen
Euskadiko Lankidetza Gaztea programarekin, euskal gazteen artean herrien arteko
elkartasun-  eta  lankidetza-kultura  sustatzen  saiatzeko,  Euskadiko  eta  helburuko
herrialdeetako GGKEekin lankidetzan. Hor hasten da gure jokaera.

Lau kontakizun interesgarrien bidez, Claudiak bere esperientzia eta ikaskuntzarako
ateak zabalduko  dizkigu,  eta ziur  gaude beste  pertsona askoren inspirazio-iturri
izango dela. Lehenengo kronikari ekingo diogu!

1. kronika: “Hunkituta Kigaliko gau zuriagatik”

Uztailaren  16an,  larunbatean,  lehen  aldiz  nengoen  Ruandan,  Donostiako  nire
etxetik banantzen ninduten 12 orduak eta 8.000 kilometroak egin ondoren.

Hegazkinetik jaistean, harritu ninduen lehenengo gauza izan zen 19:30ean erabat
gaua  zela  ikustea,  egun  horietan  Euskadin  22:30ak  arte  ez  baitago  ilun.  Eta
egiaztatu ahal izan nuen bigarren gauza izan zen herrialde honetan plastikoa ez
zaiela batere gustatzen. Izan ere, plastikozko poltsak debekatuak izatea ez ezik,
maleten plastikozko prezintoak ere aireportua utzi aurretik kendu behar genituen.

Irteeran Aita Innocent eta Primitive nire zain zeuden. Adeitasunez, agur egin eta
ekipajearekin  lagundu  zidaten.  4x4  lur  orotako  ibilgailu  batean  sartu,  eta
Muhangarantz abiatu ginen.

Bidean, Kigaliko gaua zein polita den ikusi ahal nuen. Hiriburuko etxeko argi zuri
txikiak  ikusteak,  kontzertu  bat  ekarri  zidan  gogora,  abeslariak  entzuleei  euren
linterna pizteko eskatzen dienean.



Bidaian  zehar,  zergatik  Ruandari  mila  muinoen  herrialdea  deitzen  dioten  ulertu
nuen.

Ia bi orduko, ondo asfaltatutako baina errei bakarreko errepideetatik, igoerak eta
jaitsierak egin eta gero, hurrengo hilabeteetako nire egoitzara, hau da Foyer Afira
iritsi  gara. Goxo-goxoa afaldu genuen, eta, ondoren, ur-botila bat eman zidaten
hortzak garbitzeko, 15:00etatik aurrera ez baitago iturriko urik. Pribilegiatuak gara
eta zein gutxi baloratzen dugun!

Etxeko emakumeekin lehen igandea oso polita zen. Mezatara joan ginen, gospelaz
gozatu genuen eta Muhanga herria ezagutu genuen pixka bat. Nire lehenengo bi
hitzak kinyarwandaz ikasi ditut, eta asko erabiliko ditudala uste dut: mwaramutse,
egun on, eta murakoze, eskerrik asko, esan nahi dutenak.

Astelehenean, goizeko 6:00etan, nire lehen dutxa bero labur bat hartu ahal izan
nuen, eta gero Father Innocentekin egin nuen topo. Hark autoz eramango ninduen
Kabgayira, Caritasko elizbarrutira. Lantalde osoa eta lan arloak (soziala, osasuna,
bakea, garapena...) aurkeztu ondoren, Pamphile proiektuetako koordinatzailearekin



geratu  nintzen.  Honek  Caritas  Kabgayiren  lanari  buruz  azaldu  zidan,  eta
lankidetzan  arituko  naizen  proiektuari  buruz,  hau  da  ADANEKA:
nekazaritzako balio kateak garatzeko azterketa, hain zuzen ere.

“2050ean,  gaur  egungo  Rwandako  populazioa  bikoiztuko  da,  eta  landa-kopurua
gaurko  bera  izango  da.  27  urteko  emakume  batek,  zuk  bezala,  3  seme-alaba
izango  lituzke", zioen  irribarrez.  "Izan  ere,  landa-kopurua  finkoa  da,  ez  da
handitzen", esan zuen. "Kabgayin bizi direnen % 80 nekazaritzan aritzen dira, baina
biziraupen-nekazaritza  da  funtsean".  Horregatik,  kalitatezko  nekazaritza-
ekoizpenaren  garrantzia  nabarmendu  zuen,  ondasun  gehiago  lortzeko.  "Garai
lehorrak gero eta luzeagoak dira. Ekainetik irailera eta abendutik otsailera doaz;
beraz, garrantzitsua da garai  lehorrean ere lurra lantzen eta ustiatzen ikastea",
gehitu zuen. Puntu honetara iritsita, Gabik, inguru horretan lankide izan zena, parte
hartu  zuen  proiektua  aipatu  zuen,  uraren  kanalizazioarekin  eta  edangarri
bihurtzearekin zerikusia duena.

Era  berean,  Pamphilek  sektore  horretan  aritzen  direnen  lanbide-heziketa  zein
garrantzitsua den nabarmendu zuen. "Ez dugu nahi inoren menpean egon daitezen,
baizik eta ikas dezaten eta euren baliabideak ditzaten, baina, askok irakurtzen ere
ez  dakite,  eta  ez  dute  Interneterako  sarbiderik;  hori  dela  eta,  heziketa  hori
emateko  eta  iraun  dezan,  modurik  onena  bilatu  behar  da",  azpimarratu  zuen.
Produktu  galkorrak  zaborretara  bota  edo  prezio  merkeegian  sal  ez
ditzatela da proiektu honen helburu nagusietako bat. "Adibidez, tomateekin
zukua egitea eta kipulekin sendagaiak egitea ikas ditzaten, edo beste adibide bat,
eztia ez dezaten sal 2 kiloko potetan, baizik eta irabazi handiagoa ematen duten
pote txikietan.  Horrela  bakarrik  lortuko  dugu  nekazaritza  gazteriarentzat  berriro
sektore erakargarria izatea" esan zuen.


