
4. Txostena:  "Elkartasunak bizitzak aldatzen ditu, uzte
duguna baino askoz gehiago"

Hau bukatu da!

Gezurra dirudi, baina Ruandako bizipena bukatu da niretzat … eta ezin dut sinestu!

Pena haundiz banoa, nahiz eta maleta inoiz ahaztuko ez ditudan bizipenekin betea
ere. Baina agurtu aurretik, azken aste hauek nola joan diren adierazi nahi dizuet…  

Aurreko  txostena  idatzi  nuenean,  buru-belarri  geunden  ADANEKA proiektuaren
elkarrizketen azken transkripzioekin. Orain aldiz, Cáritas Kabgayi inguruko zenbait
barrutitan, tomate, tipula eta ezti ekoizpen balio-katea nola antolatzen den xeheki
azaltzen duen agiri zabal bat aurkeztu dezakegu.

Aste  hauetan,  Pamphile  balio-katea aztertzen aritu  da  heziketa  eta  eskarmentu
haundia duen zaila izanik, nik irudiak marraztu ditudan bitartean txostenerako argi
egon eta errez ulertu daitezen. Aldi berean, online merkaturatze proposamen txiki
bat egin dut, herrialdearen eta saltzaileen ezaugarriak kontuan izanda.   

Beraz, zorionez esan dezakegu Cáritas Kabgayi eta ICLI-ri ezker txosten on
bat badaukagula. Lehen adierazitako ekoizkinen balio-kate eta prozesuei buruzko
argitasun  anitz  pilatzen  delarik.  Hau  posible  izateko,  gaiari  buruzko  nekazari,
saltzaile,  onuradun  eta  agronomo  adituekin  hitz  egin  dugu.  Hau  gutxi  balitz,
txostenak balio-kate bakoitza hobetzeko aholkuak jasotzen ditu, eta era honetan,
helburu  ezberdinak  lortu:  Diru-sarrera  haundiagoak  nekazarientzako,  ezagutza
gehiago,  ekoizkin  osasungarriagoak  lortzeko  jarduera  hoberenak,  lehengai
hauetatik lortutako deribatu mota gehiago, eta abar. 

    

ICRI-ren beste proiektu batzuk

Gainera, orain dela hilabete batzuk antzerako esperientzia bizi izan zuen ICLI-ren
boluntarioa  den  Gabi-k  parte  hartu  zuen  COWASAK proiektuaren  egoitzak
bisitatzeko  aukera  izan  dut  (ver  https://icli.ong/ruanda-cronicas-de-un-viaje-de-
cooperacion/).

Junto con Fidele, visitamos aquellas áreas donde, gracias a Ferrovial e ICLI, se
han reparado y construido tanques de agua: hospitales, colegios, vecindarios donde
antes no había acceso a agua limpia. También tuve la oportunidad de ver cómo
funciona  la  instalación  que  bombea  el  agua  desde  la  surgencia  hasta  aldeas
absolutamente remotas. 

https://icli.ong/ruanda-cronicas-de-un-viaje-de-cooperacion/
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Jarraian uzten dizkizuet, entzutea geien atsegin izan zaizkidan esaldi batzuk.

Adibidez,  ospitalean  “gastuak  asko  murriztu  dira,  eta  ez  hori  bakarrik,  gainera  ur
gehiago  dago”-la  esan  ziguten.  Auzo  baten,  hurbilen  dagoen  osasun  zentrotik
zenbait  ordutara,  “orain  jada  ez  da  beharrezkoa  ura  hartzeko  paduraraino  jaistea,
denbora hori beste gauza batzuetarako, eta umeak ikasteko, erabili dezakegularik” esan
ziguten. Aldi berean, ICLI-ri esker sortuta zegoen ur hornidura iturri baten ardura
zuen andere bat bisitatu genuenean, “orain posible zela soldata bat jasotzea iturriaren
kudeaketari esker, hilez hile bizi naitekeelarik” esan zigun. 

Bizipen pertsonalez beteriko azken asteak

Azken aldietan bezala, ez nuen lanaz aparteko nire bizipen pertsonalak zuekin elkar
banatzeko aukera igarotzen utzi nahi. Ez dadin dena bulegoa izan!

Gogoratzen baduzue, azken hilabete hauek AFI-n bizitzen izan nahiz, nazioarteko
lekaimeen  elkarte  baten.  Ba,  hitza  ematen  dizuet  munduko  moja  atsegin  eta
alaienak ezagutu ditudala, beti pozik eta pixka bat dantza egiteko aukera galtzen ez
dutenetarikoak (aitortzen dut beraiekin dantzan egin dudala, baina ez nahiz oso
jaioa horretan).

Beraiekin hamaika momentu bizi izan ditut; larunbat sukalde goiz eta afal gauak,
non  mila  gairi  buruz  hitz  egin  dugun  eta  harrituko  zintuzkete  jabetzeak  gogoz
nahiko zabalak direla, aurreiritziak gidatuta uste izango genuenaren aurka. Izan
ere, pentsaera oso malgua dute eta “kirola egiten baduzu gizonak bezala sendo jarriko
zara” esaeratik,  “guk ere kirola egin nahi  dugu zurekin,  eta sendotu osasuntsu izateko”
beste esaerara igaro gara.

Eta bai, arratsalde batzuk igaro izan ditugu egongelan,  koadrizeps, abdominal eta
besoak lantzeko ariketa ezberdinak ikasten!

Baita  ere,  beraiekin batera beraien familiak  bisitatu  ditut,  “banana beer” egiten
erakutsi  didate  (guztiz  era  tradizionalean)  eta  lan  egiten  duten  lurraldean
eskalatzera eraman naute (oso landatarra, bide batez)



Caritas-eko beste kide batzuekin ere esperientzia oso politak bizi ahal izan ditut,
adibidez  Huye-ra  joan  nintzenean  Father  Innocent-ekin,  eta  ehundaka  tximino
urbildu zintzaizkigunan bananak eman genizkien.  

Azokara ere bidai ezberdinak egin ditut eta, Joselyne-rekin batera, igitenge erostera
joan gara (Europarrak esaten dugun bezala, afrikar estanpatuak dituzten oihalak).
Gure  gogokoenak  aukeratu  eta  gero,  jostunak  bisitatzera  joan  gara  niretzako
alkandora bat eta Joselyne-rentzako jantzi bat egiteko. Ez dago ezer hobeagorik
bertako pertsonekin joatea baino, bertako ohiturak hurbiletik ezagutzeko!



Maletak prest

Esaten dute denbora hegaz igarotzen dela gustura zaudenean. Eta ez dago seinale
argiagorik hori baino. Aldiz, orain ohitu naizela errepideetara, ohituretara, janarira,
eta abar, maletak hartu eta itzuli behar dut …

Hau izan da  nire lehen bizipena borondatezko langile bezala, denbora luzea
amesten  egon  naizena  eta,  berari  esker,  espero  nezakeena  baino  mila  bider
gehiago ikasi dut. Batzuk adieraztearren: balio-kateei buruz eta nekazaritzaz ikasi
dut,  ura  aintzat  hartzen  ikasi  dut,  ezinezko  errepideetatik  bidaiatzen  dudanean
kotxearen barruan indartsu heltzen ikasi dut, Europan gehiegi akuilatuak gaudela
ikasi  dut,  lanak  beste  erritmo  batzuk  ere  eduki  dezakeela,  eta  elkartasunak
bizitzak aldatzen dituela, uzte duguna baino askoz gehiago.

Lagun  guzti  hauek  benetan  eroso  sentiarazi  naute.  Gauza  txikiek  egiten  dute
ezberdintasuna  eta  baieztatu  dezaket  hemen  gauza  txiki  horrek  denak  erabat
zainduak  zeudela:  bulego  atsegin  bat,  edonora  automobilez  hurbiltzeko  prest
zeuden kideak, nire gosariko kikara beti prest, beti irribarrez agurtzen zuten jende
atseginaren etengabeko joan etorria, eta abar.     

Beraz,  ezin  dezaket  ICLI,  Eusko Jaurlaritza  eta  Cáritas  Kabgayi-ri,  hemen egon ahal
izana eskertzea besterik egin. Hainbeste dira ikusi eta bizi izan ditudan gauzak, ezin
izango zirela 200 txostenetan ere azaldu. Beraz, esperientzia hau balioztatzen ari den
pertsonei, adoretu nahi dut, hiru hilabete arin igarotzen diren arren, batere ez gutxiago
izango zen. Eta dudarik gabe, honi esker inoiz sinestu edo imajinatuko ez zenituzkeen
gauzak lehen eskuz ikusi  eta ikasi  ahal  izango dituzu.  Ez  dudanez beste herrialderik
ezagutzen,  besterik  gabe  Ruanda  ezagutzera  animatzen  zaituztet,  herrialde  seguru,
eder eta oso harrigarria; Mila mendixken herrialdea.   
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